
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 25 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 05 questões de Conhecimentos de Informática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/12/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AUX.-TÉCNICO DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 



 

 

 

  

PARTE I – AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 
01 - As condições de saúde estão estreitamente 
relacionadas com a maneira pela qual o homem produz 
seus meios de vida através do trabalho, e satisfaz suas 
necessidades, através do consumo. A saúde de uma 
população, genericamente, depende da qualidade e do 
acesso ao consumo de certos bens e serviços de 
subsistência, que se constituem, basicamente em: 

A) Moradia, alimentação, educação e assistência em 
saúde. 

B) Serviços de Saúde. 
C) Assistência médica. 
D) Acesso a medicamentos. 
E) Acesso a médicos, medicamentos e exames 

médicos. 
 
02 - Órgão do corpo humano que transforma certos tipos 
de venenos orgânicos em produtos inofensivos que são 
excretados pelo organismo: 

A) Fígado. 
B) Rins. 
C) Baço. 
D) Estômago. 
E) Pâncreas. 

 
03 - Didaticamente o sistema imunológico é dividido em 
inespecífico e especifico, que, embora agindo 
diferentemente um do outro, estão intimamente 
relacionados, auxiliando-se e completando-se mutuamente, 
como também produzindo um tipo de anticorpo para cada 
tipo de invasor. Nesse sentido, a capacidade de produzir 
anticorpos específicos para cada tipo de invasor é 
denominada de: 

A) Heterogeneidade. 
B) Memória. 
C) Especificidade. 
D) Imunidade natural. 
E) Imunidade adquirida. 

 
04 - Todo o corpo humano é revestido por uma camada 
especial chamada pele, que serve a vários objetivos. É 
nessa estrutura denominada de pele, que se traduzem 
vários sinais da condição geral dos indivíduos, dentre os 
quais estão à flacidez, o excesso ou a falta de gordura; sua 
textura pode refletir deficiência de nutrição ou mau 
funcionamento das glândulas. Sobre a pele é incorreto 
afirmar: 

A) Possui 60% de sua composição é líquida, 
impedindo que o corpo seque. 

B) É totalmente permeável não permitindo ao ser 
humano viver em ambiente de baixa umidade.  

C) Abriga as terminações nervosas que recebem 
estímulos sensoriais do meio ambiente. 

D) É, ao mesmo tempo, um radiador e conservador de 
calor, auxiliando a regular a temperatura do corpo. 

E) É uma barreira que defende o corpo contra 
agressões do exterior e organismos. 

 
 
 
 
 

05 - O processo de transformação do alimento é chamado 
digestão. O sistema digestivo é composto por um canal 
alimentar e órgãos anexos. O órgão muscular que exerce 
importantes funções na mastigação, deglutição, articulação 
das palavras e é, por excelência, o órgão gustativo, 
denomina-se de: 

A) Língua. 
B) Esôfago. 
C) Estômago. 
D) Cordas vocais. 
E) Diafragma. 

 
06 - Os esforços físicos realizados com o corpo ou partes 
do corpo durante o desenvolvimento do trabalho. Os 
movimentos utilizados frequentemente pelos profissionais 
de saúde no desenvolvimento de suas funções práticas são 
denominados de: 

A) Trabalho a quatro mãos. 
B) Movimentos da ergonomia. 
C) Desempenho humano. 
D) Movimentos de trabalho. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
07 - A postura de trabalho é um problema ocupacional que 
merece um destaque especial, pois dela derivam situações 
graves para a saúde do trabalhador, tais como: 

A) Bursite dos ombros e cotovelos. 
B) Gengivites, estomatites e gosto metálico. 
C) Alterações digestivas (náuseas e diarreias). 
D) Perda de apetite e fraqueza. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
08 - Muitas infecções podem ser transmitidas por meio do 
contato do sangue e saliva do paciente. Dentre os cuidados 
pessoais que o profissional de saúde bucal deve obedecer é 
correto: 

A) Vacinação contra a hepatite B é recomendada para 
todos os membros da equipe. 

B) Reencapar as agulhas descartáveis para protegê-
las melhor. 

C) Aproveitar os tubetes anestésicos que não foram 
totalmente utilizados. 

D) Usar anéis, pulseiras e relógio durante o 
atendimento clínico. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
09 - São entidades que só apresentam propriedade de vida 
quando estão no interior de células vivas. Causam o 
sarampo, a caxumba, a hepatite, a AIDS: 

A) Vermes. 
B) Fungos. 
C) Bactérias. 
D) Vírus. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
10 - Processo que se constitui na destruição de qualquer forma 
de vida conhecida num dado meio, mesmo de seus tipos mais 
resistentes, como vírus e esporos: 

A) Esterilização. 
B) Desinfecção.  
C) Assepsia. 
D) Antissepsia. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 



 

 

 

  

11 - Camada gelatinosa que se deposita sobre as superfícies dos 
dentes. E formada por bactérias, substâncias provenientes das 
secreções bucais (saliva e fluido gengival), e restos alimentares:  

A) Matéria Alba.  
B) Película adquirida. 
C) Placa bacteriana. 
D) Tártaro. 
E)  Estreptococus Mutans e Lactobacilos. 

 
12 - Possui função protetora contra a cárie estando relacionado 
com a sua capacidade de interferir em alguns dos fatores 
responsáveis pelo aparecimento e desenvolvimento da doença. 
Sua função mais importante é a de atuar durante o processo de 
desmineralização do dente, não só reduzindo a dissolução do 
esmalte, como também promovendo uma intensa: 

A) Escovação. 
B) Flúor. 
C) Selante. 
D) Fio dental. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
13 - A fluoretação das águas de abastecimento público é 
elemento essencial da estratégia de promoção da saúde, eixo 
norteador da Política Nacional de Saúde Bucal. Para isso é de 
fundamental importância verificar questões relacionadas a: 

A) Vigilância epidemiológica. 
B) Vigilância sanitária. 
C) Biossegurança. 
D) Aspectos éticos. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
14 - Os resultados do Levantamento Epidemiológico 
denominado SB BRASIL 2010, mostraram que o Brasil entrou 
no grupo de países com baixa prevalência de cárie. Isto 
significa que o CPOD (quantitativo de Dentes Perdidos, 
Cariados e Obturados) encontrado aos 12 anos de idade foi de: 

A) 3,0. 
B) 5,0. 
C) 1,0. 
D) 6,0 
E) 2,1. 

 
15 - Constituem-se em material forrador compostos à base de 
resina copal natural ou sintética dissolvida em clorofórmio, 
éter ou acetona. O solvente evaporasse ficando a película 
forradora: 

A) Vernizes. 
B) Selantes. 
C) Ionômeros. 
D) Hidróxido de cálcio. 
E) Óxido de zinco. 

 
16 - Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante 
das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 
meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 
Este conceito de saúde foi elaborado pela: 

A) Diretriz do Sistema Único de Saúde. 
B) Constituição Federativa do Brasil. 
C) Organização Mundial da Saúde. 
D) 8ª Conferência Nacional de Saúde 
E) Organização das Nações Unidas.  

 

17 - "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução 
do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação". Esse direito está explicitado pela: 

A) 8ª Conferência Nacional de Saúde. 
B) Constituição Federativa do Brasil. 
C) Diretrizes do SUS. 
D) Carta de Otawa. 
E) Promoção da Saúde. 

 

18 - O princípio doutrinário do SUS que visa assegurar ações 
e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade 
que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem 
privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o 
SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite 
do que o sistema puder oferecer para todos, refere-se a: 

A) Equidade. 
B) Universalidade. 
C) Integralidade. 
D) Resolubilidade. 
E) Descentralização.  

 

19 - Com a implementação da Política Nacional de 
Humanização (PNH), se trabalha para consolidar, 
prioritariamente, as seguintes marcas específicas: 
I. Redução de filas e o tempo de espera com ampliação do 

acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em 
critérios de risco. 

II. Conhecimento pelo usuário do SUS sobre quem são os 
profissionais que cuidam de sua saúde, e os serviços de 
saúde se responsabilizarão por sua referência territorial. 

III. As unidades de saúde garantirão as informações ao 
usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede 
social (de livre escolha) e os direitos do código dos 
usuários do SUS.  

IV. As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos 
seus trabalhadores e usuários, assim como educação 
permanente aos trabalhadores. 
A) Somente a alternativa I é verdadeira. 
B) Somente a alternativa II é verdadeira. 
C) As alternativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
D) Somente a alternativa III é verdadeira. 
E) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras. 

 

20 - De acordo com a Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 
2006, as competências específicas dos trabalhadores de saúde 
bucal como as do Auxiliares de Consultório Dentário, que atua 
na atenção básica por meio da Estratégia Saúde da Família são: 

A) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 
perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal. 

B) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde 
bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde. 

C) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção 
Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais. 

D) Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a 
outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário 
e o segmento do tratamento. 

E) Contribuir e participar das atividades de Educação 
Permanente do THD, ACD e ESF. 



 

 

 

  

21 - As atividades das Equipes da Saúde da Família deverão ser 
desenvolvidas de forma dinâmica, com avaliação permanente 
através do acompanhamento dos indicadores de saúde de cada 
área de atuação. Assim, as equipes de Saúde da Família devem 
estar preparadas para: 
I. Prestar assistência integral, respondendo de forma 

contínua e racionalizada à demanda organizada ou 
espontânea, com ênfase nas ações de promoção à saúde. 

II. Resolver, através da adequada utilização do sistema de 
referência e contra referência, os principais problemas 
detectados. 

III. Desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à 
melhoria do autocuidado dos indivíduos. 

IV. Promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos 
problemas identificados 
A) Somente as alternativas I e II são verdadeiras. 
B) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras. 
C) Somente a alternativa III é verdadeira. 
D) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras. 
E) As alternativas I, II, III e IV são verdadeiras. 

 
22 - Processo de capacitação da comunidade para atuar na 
melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma 
maior participação no controle deste processo: 

A) Educação em Saúde. 
B) Estratégia Saúde da Família. 
C) Promoção de Saúde. 
D) Atenção Básica. 
E) Referência.  

 
23 - O Brasil Sorridente enquanto Política Nacional de Saúde 
Bucal tem como objetivos: 

A) Colocar próteses nos milhões de brasileiros 
desdentados. 

B) Oferecer tecnologia de implantes dentários para 
idosos desdentados. 

C) Melhorar as condições de SB da população brasileira. 
D) Fluoretar águas de poços artesianos. 
E) Todas as alternativas estão corretas.  

 
24 - O programa de educação em saúde deve incorporar 
métodos e conceitos que irão encorajar a manutenção de um 
nível adequado de higiene bucal. O programa deve reforçar, 
portanto, os seguintes fatores: 

A) Hábitos de higiene bucal separados dos hábitos de 
higiene geral. 

B) Não incorporados às atividades diárias. 
C) Sem previsão de retorno e monitoramento para 

avaliação da higiene bucal. 
D) Aceitação social dos métodos de higiene bucal. 
E) A complexidade da escovação dentária.  

 
25 - A comunicação que se faz a uma pessoa sobre como sua 
situação está afetando outra pessoa e ajuda o indivíduo a 
melhorar seu desempenho e, assim, alcançar seus objetivos 
denomina-se de: 

A) Roda de Conversa. 
B) Feedback. 
C) Roda de experiência. 
D) Sala de situação. 
E) Gerenciamento.  

 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões 26 e 27 referem-se ao texto seguinte: 
 

Nordestinos são vítimas de preconceito 
 

 Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao 
associar a migração para as grandes cidades, como São 
Paulo, à criminalidade. O certo é que a miséria estimula a 
violência, e a migração, em tempos de pouco emprego, é 
um ingrediente de degradação urbana. 
 Mas o preconceito de determinado tipo de 
paulistano contra os nordestinos existe e, assim como o 
preconceito racial, não é discutido nem assumido. Não são 
poucos os que veem os migrantes (assim como eram vistos 
os imigrantes) não como gente disposta a prosperar e 
trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo 
violência. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o 
substantivo baiano transformado em adjetivo genérico e 
negativo para designar os nordestinos. 
 Há um indício claro desse preconceito, graças em 
larga medida ao próprio Poder Público. São Paulo é a 
maior cidade com presença nordestina no Brasil, mas até 
hoje (e quase ninguém nem sequer pensa no assunto) não 
se imaginou um museu para contar a história da presença 
dos nordestinos na cidade, ao contrário do que existe para 
italianos, espanhóis, portugueses e judeus. 
 Fala-se, e muito, na introdução nos currículos 
escolares da questão africana para estudar o negro. Justo, 
claro. Mas raras escolas estimulam seus professores a 
discutir com os alunos a questão nordestina. Quando 
ocorre, geralmente é pelo lado depreciativo, como a 
pobreza das migrações. 
 

Gilberto Dimenstein 
htpp://www1.folha.uol.com.br/folha/Dimenstein/Gilberto/

gd110203.htm. Adaptado. 
Acessado em 13/09/2011. 

 
26 - Nesse texto, o autor defende uma opinião muito 
importante para destruir o preconceito que vitima muitos 
nordestinos em cidades grandes como São Paulo. Para ele: 

A) A imigração dos nordestinos para as grandes 
cidades é a causa da criminalidade. 

B) Os nordestinos são pessoas violentas. 
C) A imigração gera violência, pois diminui a 

quantidade de empregos nas grandes cidades.  
D) O desemprego gerado pela imigração de 

nordestinos para São Paulo aumenta a 
criminalidade. 

E) A imigração não provoca necessariamente o 
aumento da criminalidade. 

 
27 - Os vocábulos ASSOCIAR (linha 2), ESTIMULA 
(linha 3) e GERAM (linha 11) existentes no texto podem 
ser substituídos, respectivamente, sem alteração semântica 
por: 

A) vincular – induz – acarretam 
B) dissociar – incita – acarretam 
C) relacionar – diminui – provocam 
D) vincular – incita – eliminam 
E) relacionar – induz – eliminam 

 
 
 



 

 

 

  

 
28 - “Fidelíssimo” é o adjetivo “fiel” flexionado no grau: 

A) superlativo absoluto sintético. 
B) superlativo absoluto relativo. 
C) superlativo relativo de superioridade. 
D) comparativo de igualdade. 
E) comparativo de superioridade. 

 
As questões 29 e 30 referem-se ao anúncio seguinte: 
 

 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. De uma forma irônica a placa alerta sobre o perigo de 
dirigir após a ingestão de bebida alcoólica. 
II. A intenção do anunciante ao publicar o anúncio foi 
provavelmente de sensibilizar as pessoas por meio de um 
apelo chocante. 
III. “Bebeu e está dirigindo?” é um período composto por 
coordenação. 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas I está correta. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. “Se o carro pegar fogo” é oração subordinada adverbial 
causal. 
II. Na frase “Bebeu e está dirigindo?”, a conjunção E tem 
valor semântico adversativo. 
III. “Vai ser cremado” é oração principal do segundo 
período composto. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
31 - O acento indicador de crase foi corretamente usado 
em todas as frases seguintes, exceto em: 

A) Dirigiu-se à Pedro com tom assustador. 
B) Voltarei à Espanha ainda este ano. 
C) Regressaremos às quinze horas ao consultório. 
D) O país cresce à medida que trabalhamos. 
E) Preparou para o almoço bifes à milanesa. 

 
32 - Na frase “O vento esperto da manhã refrescou-as”, o 
vocábulo destacado assume a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) objeto indireto 
C) complemento nominal 
D) agente da passiva 
E) aposto 

 
 
 

 
33 - Das orações seguintes, identifique a que apresenta 
sujeito indeterminado: 

A) Estou apreensivo com o resultado da prova. 
B) Há bons cinemas neste shopping. 
C) Ventava forte naquela noite. 
D) Os amáveis anfitriões vão servir camarão. 
E) Aqui se fica bem instalado. 

 

34 - A concordância nominal está incorreta em: 
A) A recepcionista resolveu mesmo nosso problema. 
B) Esta blusa me saiu barata. 
C) Esse contrato oferece menos garantia. 
D) Nova escola e professores terei este ano. 
E) A caminhada pela manhã é boa. 

 

35 - Em que opção se empregou incorretamente a 
preposição? 

A) O avô era bastante generoso com seus netos. 
B) A distância provocou saudades de sua família. 
C) Provou-nos seu gosto em relação à música. 
D) Todos somos passíveis em mudança. 
E) Seu comportamento tornou-se um empecilho a sua 

reeleição. 
 

PARTE III – Conhecimentos de Informática 
 

36 - No Microsoft Windows 7, a tecla de atalho F3 permite 
A) renomear um item selecionado. 
B) refazer uma ação. 
C) procurar um arquivo ou uma pasta. 
D) selecionar um bloco de texto. 
E) exibir uma lista de endereços. 

 

37 - No Microsoft Windows 7, na designação do nome de 
um arquivo pode-se utilizar os seguintes caracteres, exceto  

A) *  
B) &  
C) ! 
D) ( 
E) $  

 

38 - No Microsoft Windows 7, as informações de Sistema 
do Painel de Controle podem ser obtidas também 
pressionando o atalho de teclado  

A) Tecla de logotipo do Windows  ( ) + Break. 
B) Tecla do logotipo do Windows ( ) + D. 
C) Ctrl + Break + Tab 
D) Ctrl + Shift + S 
E) Tecla do logotipo do Windows ( ) + S. 

 

39 - No Linux, que comando lhe permite saber em que 
diretório se encontra? 

A) rm 
B) pwd 
C) ps  
D) du 
E) cdp 

 

40 - No Linux, para descompactar um arquivo, qual dos 
seguintes comandos deve preceder ao nome do arquivo? 

A) tarunzip 
B) gzip -d  
C) gnzip -a 
D) mkfs -d 
E) arp -a 




