PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
EDITAL Nº 155/13
NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Matemática (05 questões), Conhecimentos
Gerais (05 questões) e Conhecimentos específicos do emprego (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 3h e 30min (três horas e 30 minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:
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PORTUGUÊS
1) Assinale a alternativa correta que apresenta o assunto
tratado no texto abaixo.
São originadas pelo agrupamento de algumas substâncias
na atmosfera, como o óxido de nitrogênio e de enxofre com
vapor d`água dá origem aos ácidos nítricos e sulfúricos. A
precipitação delas traz enorme prejuízo à lavoura e todos
os seres vivos e gera um dos principais aborrecimentos das
construções, que é a corrosão, destacando os monumentos
históricos que sentem esse efeito, além disso, seu alto
volume, causa transtornos com as inundações.
Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/geografia/apoluicao-nas-grandes-cidades.htm, acesso em 22/11/2013.
(adaptado)

a)
b)
c)
d)

O vapor d’água.
Chuvas.
Chuvas torrenciais.
Chuva ácida.

2) Assinale a única alternativa correta que apresenta o
modo verbal dos verbos empregados no poema.
José
(...)
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...
(...)
Carlos Drummond de Andrade
a)
b)
c)
d)

Modo Subjuntivo.
Modo Imperativo.
Modo Indicativo.
Modo imperado.

3) No trecho abaixo está grifado o termo MAS. Assinale a
alternativa que apresenta a relação de sentido que esta
conjunção estabelece com o que foi dito anteriormente
a ela.
José
(...)
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...
Mas você não morre,
você é duro, José!
(...)
Carlos Drummond de Andrade
a)
b)
c)
d)

Adição.
Oposição
Alternância.
Conveniência.

4) Leia os dois períodos abaixo. Se empregássemos,
junto aos verbos ou locuções verbais destacados,
os pronomes oblíquos que estão entre parênteses e
fazendo ainda as alterações necessárias, diríamos que
a única alternativa correta está expressa em:
• Não saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com tanta
violência. (lhe)
• Helena imaginou boquiaberto de susto quando visse.
(o – a)
a) Não lhe saberíamo-lhe dizer onde o Brasil vai parar
com tanta violência. / Helena o imaginou boquiaberto
de susto quando a visse.
b) Não saberíamos-lhe dizer onde o Brasil vai parar com
tanta violência. / Helena imaginou-o boquiaberto de
susto quando a visse.
c) Não lhe saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com
tanta violência. / Helena imaginou-o boquiaberto de
susto quando a visse.
d) Não lhe saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com
tanta violência. / Helena imaginou boquiaberto de susto
quando a visse.
5) Assinale a alternativa que substitui o termo grifado por
um sinônimo.
O futuro do país é impensável sem a Educação e sem a
circulação dos novos saberes.
a) Praticável.
b) Concebível.
c) Imaginável.
d) Inimaginável.
MATEMÁTICA

1
de suas economias no cabeleireiro
6'
e dois terços com vestuário e ainda lhe sobrou R$
200,00. O valor que Maria gastou com vestuário foi:
a) R$ 200,00
b) R$ 800,00
c) R$ 1200,00
d) R$ 400,00

6) Maria gastou

7) Se dirigir numa velocidade de 60 km/h um motorista
faz um percurso em 270 minutos. Se a velocidade
média fosse 15 km/h maior, o motorista faria o mesmo
percurso em:
a) 337,5 minutos.
b) 67,5 minutos.
c) 3 horas e 26 minutos.
d) 216 minutos.
8) Se considerarmos o triplo do valor de um número
X, em reais, ficam faltando R$ 218,00 para pagar um
produto, porém se considerarmos o quádruplo do valor
do mesmo número X, sobram R$ 72,00 para pagar o
produto. Desse modo, o valor do produto, em reais, é
igual a:
a) R$ 1088,00
b) R$ 290,00
c) R$ 872,00
d) R$ 1200,00
9) Observando as afirmações :
I. 27 hm = 270 dam
II. 0,37 dam2 = 3700 cm2
III. 2,38 cm = 0,000238 km
IV. 372 cm2 = 3,72 dm2
Pode-se dizer que são incorretas:
a) Nenhuma delas.
b) Somente uma delas.
c) Somente duas delas.
d) Somente três delas.
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10) Dentre as alternativas abaixo a única correta é:
a) −

3
> −0,35
8

b) 2,58 <
c)

257
100

2
> 65%
3

d) 30% de 40% = 0,12

17) Ao realizar o exame físico intra-oral, o cirurgião-dentista
solicitou que o Auxiliar marcasse no odontograma
que os seguintes dentes necessitavam de tratamento:
primeiro molar superior direito, e segundo pré-molar
inferior esquerdo. Marque a alternativa que apresenta,
respectivamente, a notação dentária correspondente a
estes dentes:
a) 26 e 34.
b) 16 e 35.
c) 15 e 36.
d) 25 e 46.

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Preencha a lacuna com a resposta correta. A demanda
por mais médicos para trabalharem no Sistema Único de
Saúde, o SUS, e em regiões mais pobres é de _________
profissionais, segundo o Ministério da Saúde.
a) 45.000.
b) 1.500.
c) 15.000.
d) 54.000.
12) O estado do Paraná com um PIB de R$ 189.269 milhões
de reais, representando 6,1% do PIB nacional, é o:
a) segundo maior do País.
b) quinto maior do País.
c) terceiro maior do País.
d) quarto maior do País.
13) A
economia
do
município
de
Arapongas
vendo crescendo fortemente e esse avanço no
desenvolvimento é proveniente, principalmente, da
agricultura e do seu:
a) Pólo químico.
b) Pólo moveleiro.
c) Pólo industrial.
d) Pólo ferroviário.
14) A Secretaria Municipal de Finanças do município de
Arapongas, tem como uma de suas atribuições:
a) Gerir a a política tributária do Município, fiscalizando
o cumprimento e desenvolvendo estudos e pesquisas
relativas à melhoria no sistema de arrecadação
municipal.
b) Programar, organizar, coordenar e executar atividades
de promoção e desenvolvimento.
c) Gerir o código de postura do município e fiscalizar o seu
cumprimento.
d) Elaborar programas de vigilância, prevenção de
incêndios, manter e conservar próprios públicos
15) O francês Renê Cellot e sua filha tiveram uma
importância na fundação do município de Arapongas,
pois:
a) cultivaram os primeiros grãos se soja.
b) arrecadaram
investimentos
externos
para
o
desenvolvimento do município.
c) investiram na construção de ferrovias.
d) compraram os primeiros lotes de terrenos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Durante a realização da anamnese de um determinado
paciente, o cirurgião-dentista foi informado que o
mesmo era diabético e hipertenso. Estes dados estão
relacionados a seguinte etapa do preenchimento da
ficha clínica:
a) História médica do paciente.
b) Antecedentes familiares.
c) Exame físico.
d) Queixa principal.

2

18) A obtenção do molde e posterior modelo de estudo é um
procedimento que requer a correta seleção e emprego
dos materiais e técnicas. Neste contexto, indique a
alternativa que apresenta um material de moldagem do
tipo hidrocolóide irreversível:
a) Godiva.
b) Gesso pedra.
c) Alginato.
d) Poliéter.
19) O isolamento absoluto do campo operatório é um
procedimento que visa minimizar a contaminação do
preparo cavitário com os fluidos bucais. Para tanto,
deve-se utilizar os seguintes instrumentais, com
exceção de:
a) Piça porta-grampo.
b) Pinça Kelly.
c) Barreira gengival fotopolimerizável.
d) Perfurador de Ainsworth.
20) O processamento das radiografias intraorais pode ser
realizado em uma câmara escura portátil, seguindo a
seguinte sequência:
a) Revelação, fixação e lavagem
b) Lavagem, fixação e revelação.
c) Revelação, lavagem intermediária, fixação e lavagem
final.
d) Lavagem inicial, revelação, fixação e lavagem final.
Leia o texto a seguir para responder as questões 21,
22 e 23:
Paciente F.M.L, 15 anos, gênero feminino, chega ao
consultório odontológico com uma fratura no dente 11.
Considerando que o cirurgião-dentista irá realizar a
reabilitação estética deste dente por meio de restauração
direta, responda:
21) O material de primeira escolha para a realização da
restauração está indicado na alternativa:
a) Cimento de ionômero de vidro.
b) Resina composta.
c) Amálgama de prata.
d) Porcelana.
22) Constitui um instrumental indispensável
realização do procedimento restaurador:
a) Espátula de inserção.
b) Pinça Goiva.
c) Condensadores.
d) Moldeira.

para

a

23) Considerando que o dente foi devidamente preparado
pelo cirurgião dentista, indique a próxima etapa clínica
do procedimento restaurador direto:
a) Aplicação do sistema adesivo.
b) Fotopolimerização.
c) Condicionamento ácido total.
d) Polimento.

24) Para realizar a exodontia do dente 16, indique os
instrumentos apropriados para realizar a luxação
que devem estar presentes na bandeja clínica de
atendimento.
a) Fórceps 150 e lima para osso.
b) Fórceps 18R e alavancas.
c) Alavanca reta e porta-agulha.
d) Seringa carpule e lima para osso.
25) A profilaxia profissional é um procedimento que visa
desorganizar o biofilme dental e remover manchas
superficiais. Acerca desta técnica é correto afirmar:
a) Pode ser executada com o auxílio de taxas de borracha
montadas em alta rotação.
b) Deve ser realizada diariamente.
c) Pode ser realizada com pasta profilática ou pasta de
pedra pomes e água.
d) Pode ser executada pelo próprio paciente em casa.
26) O uso de substâncias fluoretadas é um dos mecanismos
de prevenção da cárie dental utilizados em Odontologia.
Neste contexto, marque a alternativa que apresenta
uma forma de aplicação profissional de flúor em alta
concentração:
a) Aplicação de verniz fluoretado em crianças.
b) Realização de escovação supervisionada em escolas.
c) Fluoretação das águas de abastecimento.
d) Prescrição de bochecho fluoretado.
27) “O (A) ________________________ é um método
mecânico que deve ser utilizado pelo próprio paciente
para remover restos alimentares e biofilme da região
interproximal.” Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna.
a) Enxaguatório bucal.
b) Uso do fio ou fita dental.
c) Profilaxia profissional.
d) Aplicação tópica de flúor.
28) O material de proteção do complexo dentina-polpa que
se apresenta sob a forma de duas pastas, uma base e
outra catalisadora, é denominado de:
a) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
b) Cimento de fosfato de zinco.
c) Pasta de hidróxido de cálcio pró-análise.
d) Cimento de hidróxido de cálcio.
Considere a seguinte situação clínica para responder
as questões 29, 30, 31 e 32:
“Paciente leucoderma, 8 anos, chega ao consultório
odontológico com várias lesões cariosas ativas. Após
anamnese e exame clínico rigoroso o cirurgião-dentista
decide realizar a adequação do meio bucal deste paciente
a fim de controlar a severidade da cárie.”
29) Indique a alternativa que apresenta um instrumento
rotatório adequado para realizar a remoção do tecido
cariado:
a) Broca carbide esférica em baixa rotação.
b) Ponta diamantada esférica em alta rotação.
c) Sonda exploradora.
d) Broca lentulo.
30) Dentre as alternativas listadas abaixo, indique o
material mais apropriado para realizar o selamento das
cavidades:
a) Cimento de hidróxido de cálcio.
b) Cimento de ionômero de vidro.
c) Resina composta.
d) Amálgama de prata.

31) Além da adequação do meio bucal, indique outra
medida que pode contribuir para a melhora da saúde
bucal deste paciente:
a) Reabilitação protética.
b) Exodontias múltiplas.
c) Instruções de higiene bucal.
d) Tratamento endodôntico.
32) Após a correta limpeza e desinfecção dos instrumentos
rotatórios utilizados na remoção da cárie, a
autoclavagem consiste em um método _____________
de esterilização. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna.
a) elétrico
b) físico-químico
c) químico
d) físico
33) “O
____________________
é
o
equipamento
responsável por realizar a trituração mecânica do
amálgama de prata.” Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.
a) Condensador.
b) Fotopolimerizador.
c) Ultrassom.
d) Amalgamador.
34) Ao realizar a remoção da sujidade de superfícies
inanimadas e de objetos, através da ação mecânica
simultânea a utilização de água corrente, sabão ou
detergente, o Auxiliar de Consultório Dentário está
realizando uma:
a) Desinfecção.
b) Limpeza.
c) Esterilização.
d) Antissepsia.
35) O controle químico do biofilme dental atua como
coadjuvante do controle mecânico, mas nunca deve
substituí-lo. Marque a alternativa que contém uma
substância que pode ser utilizada como princípio ativo
de enxaguatórios utilizados no controle químico do
biofilme dental:
a) Glutaraldeído.
b) Hipoclorito de sódio.
c) Timol.
d) Triclosan.
36) A educação em saúde bucal objetiva conscientizar
as pessoas da importância de suas atitudes para a
manutenção de um bom nível de saúde bucal. Durante a
orientação de higiene bucal a crianças, alguns recursos
podem ser utilizados para tornar o momento mais
prazeroso e facilitar a apreensão dos conhecimentos.
Marque a alternativa que não contém um desses
recursos:
a) Teatro de fantoches.
b) Demonstração de escovação em macromodelo.
c) Palestras científicas.
d) Uso do álbum seriado.
37) A maioria dos instrumentais utilizados em Odontologia
apresentam finalidades específicas. Neste contexto,
marque a alternativa que correlaciona corretamente o
tipo de instrumental e a especialidade em que o mesmo
é prioritariamente utilizado:
a) Brocas de Gattes Gliden – periodontia.
b) Cureta de Gracey – periodontia.
c) Recortador de margem gengival – cirurgia oral menor.
d) Sonda milimetrada – endodontia.
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38) Após o atendimento clínico, o auxiliar de consultório
dentário é responsável por realizar a limpeza,
desinfecção e esterilização dos instrumentais. Para
prevenir a infecção cruzada, é necessário que o operador
faça uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
São exemplos de EPI, para procedimento de limpeza,
desinfecção e esterilização de instrumental, exceto:
a) Luva de borracha.
b) Óculos de proteção.
c) Máscara.
d) Avental plumbífero.
39) Os equipamentos odontológicos necessitam de
cuidados especiais, como limpeza, desinfecção e
manutenção. Neste contexto, é correto afirmar:
a) O mocho é o equipamento mais crítico com relação
à infecção cruzada e por isso deve ser esterilizado
diariamente.
b) As cadeiras odontológicas com comandos automatizados
em pedais apresentam um maior potencial de propagar
infecções.
c) A manutenção especializada do compressor deve ser
realizada diariamente.
d) A lubrificação dos motores de alta e baixa rotação são
medidas essenciais para a conservação e longevidade
dessas peças.
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40) A substância que é bastante utilizada para realizar a
desinfecção do equipo está indicada na alternativa:
a) Clorexidina.
b) Álcool a 70%.
c) Água destilada.
d) Detergente enzimático.

