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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2013 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA – PSF  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
MAIO DE 2013. 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a 
“e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 – Língua Portuguesa 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número 
de inscrição no espaço destinado para esta finalidade. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A 
fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova! 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
LEIA O TEXTO: 
  
“Às avessas 
  
Para proteger-se de bisbilhoteiros, o pintor Leonardo da Vinci (1452-1519) se valia de um artifício 
curioso. Ele escrevia da direita para a esquerda, de modo que seus textos só podiam ser lidos diante de 
um espelho.” 
  
 
01. Observe a frase e responda: 
 
“Ele escrevia da direita para a esquerda, de modo que seus textos só podiam ser lidos diante de um 
espelho”. 
Se a frase fosse escrita no tempo Presente, as palavras grifadas “escrevia” e  “podiam” ficariam: 
 
a) Escreveria e poderia. 
b) Escreverei e poderei. 
c)  Escreve e podem. 
d)  Escrevessem e pudessem. 
e)  Escrevestes e pudésseis. 
 
 
02. A palavra “gramática” é uma: 
 
a)  Monossílaba. 
b)  Oxítona. 
c)  Paroxítona. 
d)  Dissílaba. 
e)  Proparoxítona. 
  
  
03. A palavra “bisbilhoteiro” é: 
  
a)    Palavra feminina / polissílaba / adjetivo. 
b)   Palavra feminina / trissílaba / verbo. 
c)   Palavra feminina /trissílaba / conjunção. 
d)  Substantivo feminino / polissílaba. 
e)  Substantivo feminino / dissílaba. 
 
 
04. Assinale a alternativa correta: 
Os números “1452” e “1519” que aparecem no texto, quando escritos por extenso, ficam: 
 
a)  Mil quatrocentos e sinquenta e dois/mil quinhentos e dezenove. 
b)  Mil quatrocentos e cinqüenta e dois/ mil quinhentos e desenove. 
c)  Mil quatrocentos e cinqüenta e dois/ mil quinhentos e dezenove. 
d)  Mil quinhentos e cinquenta e doiz/ mil quinhentos e dessenove. 
e)  Mil quinhentos e sinquenta e dois/ mil quinhentos e dezenovi. 
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05. No texto, a palavra “ser” é: 
  
a)  Verbo auxiliar. 
b)   Locução adverbial. 
c)  Sujeito paciente. 
d)   Numeral. 
e)  Artigo. 
 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 
06. “José Alencar Gomes da Silva, que morreu às 14h41 da terça, 29 de março de 2011, aos 79 anos. 
Foi a soma de muitos heróis. O menino pobre do povoado de Itamurique construiu um império 
industrial de porte global.” (Revista Isto É, São Paulo. Abril. p. 46. Nº 2160. 6 abril/2011) 
 
José Alencar Gomes da Silva foi: 
 
a)  Governador da Bahia. 
b) Presidente da República. 
c)  Vice-Presidente do ex- Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. 
d)  Vice-Presidente do ex- Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
  
07. A cidade de Balneário Gaivota é uma das mais jovens do Estado, sendo que o primeiro mandato 
iniciou-se no ano de 1997, quando o Governador de Santa Catarina era: 
 
a)  Luiz Henrique da Silveira. 
b) Esperidião Amin Helou Filho. 
c)  Casildo Maldaner. 
d) Paulo Afonso Evangelista Vieira. 
e) Vilson Pedro Kleinubing. 
 
 
08. A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa de atenção às crianças, 
jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de constrangimento, humilhação, intimidação, 
chantagem perante o outro. 
 
Esta Lei diz respeito: 
 
a)  ECA – Estatuto  da Criança e Adolescente. 
b)  Lei dos Crimes da Internet. 
c)  Programa de Combate ao Bullying. 
d)  Plano Nacional da  Educação. 
e)  Plano Nacional de promoção da cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais/LGBT. 
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09. Hugo Chavez faleceu em 05 de março de 2013 depois de mais de uma década no comando de um 
país latino americano. Hugo Chavez foi Presidente de qual País? 
 
a) Bolívia. 
b)  Venezuela. 
c) Colômbia. 
d) Peru. 
e) Chile. 
 
 
10. A música do Hino Nacional brasileiro foi feita por Francisco Manuel da Silva e a letra por: 
 
a)  Joaquim Silvério dos Reis. 
b)  Joaquim da Silva Xavier. 
c)  Joaquim Manuel Bandeira. 
d)  Joaquim Osório Duque Estrada. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
  
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. A Lei nº 8.080/90 é de suma importância na área da saúde, uma vez que “Dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências.”  
Assinale a alternativa incorreta: Segundo esta Lei, a saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes: 
 
a) A moradia. 
b) O trabalho. 
c) O País. 
d) O lazer. 
e) O acesso aos bens e serviços essenciais. 
 
 
12. Segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa incorreta: 
 
a)  O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

b)  As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

c)  Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, não subordinadas ao Conselho Nacional 
de Saúde, porém integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 

d)  Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e 
as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições 
para seu funcionamento. 

e)  Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos 
serviços ofertados pela iniciativa privada. 
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13. Segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino fundamental. 
b) Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
c) Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar 

complementarmente no custeio e execução das ações.  
d) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 

profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

e) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
 
14. Segundo a Lei 8080/90, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a execução das seguintes ações, exceto:  
 
a)  De assistência domiciliar. 
b)  De vigilância epidemiológica. 
c)  De saúde do trabalhador. 
d)  De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
e)  De vigilância sanitária. 
 
 
15. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
estabelecidas na Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, exceto: 
 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
b) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
d) Participação da comunidade. 
e) Integralização com políticas sociais e com campanhas de entidades religiosas para maior 

amplitude e divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 
utilização pelo usuário.  

 
 
16. Sobre conhecimentos elementares de odontologia, assinale a alternativa correta: 
 
a) Bernhard Hans Woltsburg foi um Dentista Alemão muito famoso no Mundo inteiro na década de 

1920 é muito conhecido na área da Odontologia. Foi o principal mentor da técnica Tooth Auxiliary 
(Dente Auxiliar). Em 1930 a técnica passou a ser utilizada no Brasil. 

b) A técnica de extração e retenção denominada mundialmente como “GER” (Genética de Extração e 
Retenção) é uma das principais usadas pelos Dentistas quando o dente esta totalmente deteriorado. 

c) O Fator “F²” é o principal causador de Câncer na Língua. 
d) Bernhard Hans Woltsburg foi um Dentista Alemão muito famoso no Mundo inteiro na década de 

1920 é muito conhecido na área da Odontologia. Foi o principal mentor da técnica Tooth Buch 
(Dente Reserva). Em 1940 a técnica passou a ser utilizada no Brasil. 

e) Todas as alternativas estão incorretas 
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17. Segundo a Lei 8080/90, são considerados de outras fontes os recursos provenientes de: 
 
a)  Gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, 

ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. 
b)  Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 
c)  Ajuda, contribuições, doações e donativos. 
d)  Alienações patrimoniais e rendimentos de capital. 
e)  Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 
 
 
18. A Lei n. 8142/90 também é muito importante para a área da saúde. Esta Lei “Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.” De acordo 
com ela, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
 
a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta. 
b) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Saúde será prioritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 
c) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 
d) Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde. 
e) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e 

Distrito Federal. 
 
 
19. Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com: 
 
a) Fundo de Saúde. 
b) Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com as leis e decretos vigentes. 
c) Plano de saúde. 
d) Relatórios de gestão que permitam o controle conforme leis e decretos vigentes. 
e) Informação da composição geral do conselho de saúde atualizado diariamente para melhor 

verificação dos recursos. 
 
 
20. Segundo a Constituição Federal. Compete ao Poder Público, nos termos da Lei, organizar a 
seguridade social com base nos seguintes objetivos, exceto: 
 
a) Universalidade da cobertura e do atendimento. 
b) Redutibilidade do valor dos benefícios. 
c) Eqüidade na forma de participação no custeio. 
d) Diversidade da base de financiamento. 
e) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
 
 
21. Ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, compete: 
 
a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar 

da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
c) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
d) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
e) Incrementar em todas as áreas o desenvolvimento científico e tecnológico. 
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22. Existem vários anti-sépticos. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um anti-séptico: 
 
a) Flúor 0,2 % 
b) Glutaraldeídos 2% 
c) Clorexidina 4% 
d) Hipoclorito de sódio 1% 
e) Álcool iodado 1% 
 
 
23. Assinale a alternativa que não corresponde a um músculo da anatomia da Articulação Temporo-
Mandibular: 
 
a) Músculo Pterigódeo inferior. 
b) Músculo Masseter. 
c) Músculo Temporal. 
d) Músculo Pterigódeo Lateral. 
e) Músculo Pterigódeo Medial. 
 
 
24. Existem instrumentos cirúrgicos específicos para um exodontia, assinale abaixo o material que não 
faz parte para uma exodontia: 
 
a) Fórceps. 
b) Sindesmótomo. 
c) Cureta de Lucas n° 87. 
d) Cureta de Gracey 5/6. 
e) Seringa Carpule. 
 
 
25. Os anestésicos locais são muito utilizados no dia a dia de um consultório. Existem materiais que 
tem relação com anestésicos. Assinale a alternativa que apresenta o material que NÃO tem relação 
com anestésicos: 
 
a) Bupivacaína. 
b) Prilocaína. 
c) Mepivacaína. 
d) Lidocaína. 
e) Cafeína. 
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