Auxiliar de Consultório Dentário

O texto a seguir se refere às questões 01, 02 e 03.

a) Saudade, caixa, fiel.
b) Joia, voo, herói.
c) Baú, mamãe, país.
d) Muito, água, seriado.
e) Saída, lagoa, enjoo.

O sapo e o boi

O poema a seguir se refere às questões 07, 08 e 09.

Esopo

XI - Aquela senhora tem um piano

Há muito, muito tempo existiu um boi imponente. Um dia
o boi estava dando seu passeio da tarde quando um
pobre sapo todo mal vestido olhou para ele e ficou
maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o
dono do mundo, o sapo chamou os amigos.
– Olhem só o tamanho do sujeito! Até que ele é elegante,
mas grande coisa; se eu quisesse também era.
Dizendo isso o sapo começou a estufar a barriga e em
pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho
normal.
– Já estou grande que nem ele? – perguntou aos outros
sapos.
– Não, ainda está longe!- responderam os amigos.
O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta.
– Não – disseram de novo os outros sapos -, e é melhor
você parar com isso porque senão vai acabar se
machucando.
Mas era tanta vontade do sapo de imitar o boi que ele
continuou se estufando, estufando, estufando – até
estourar.
(Disponível em https://metaforas.com.br/infantis/2004-0314/o-sapo-e-o-boi.htm)

Aquela senhora tem um piano
Que é agradável, mas não é o correr dos rios
Nem o murmúrio que as árvores fazem...

PORTUGUÊS

01) Toda fábula traz um ensinamento, uma moral. Podese dizer que a moral desta fábula é:
a) A pressa é inimiga da perfeição.
b) A vingança é um prato que se come frio.
c) A inveja leva ao sucesso.
d) Quem ri por último, ri melhor.
e) Devemos nos aceitar como somos.
02) A palavra “imponente” pode ser substituída,
mantendo-se o mesmo sentido no texto, por:
a) Mandão.
b) Interessante.
c) Majestoso.
d) Fraco.
e) Simpático.
03) O boi “parecia o dono do mundo” porque:
a) Era grande e forte.
b) Mandava em todos os outros animais.
c) Gabava-se por ser maior que os outros animais.
d) Queria devorar todos à sua volta.
e) Era o rei da floresta.
04) São palavras que apresentam dígrafos:
a) Exceção, caçar, caranguejo.
b) Chácara, milho, crescer.
c) Joia, saúde, minissaia.
d) Ninho, relógio, cesta.
e) Queijo, xícara, crucifixo.
05) Assinale a alternativa na qual todas as palavras
estão corretamente grafadas:
a) Girasol, beija-flor, arco-íris.
b) Guarda-noturno, primeiro-ministro, paraquedas.
c) Afrodescendente, ultra-som, paralizar.
d) Ponta-pé, pé-de-meia, fachina.
e) Sangüíneo, erva-doce, análize.
06) Assinale a alternativa na qual todas as palavras
contém hiatos:

Para que é preciso ter um piano?
O melhor é ter ouvidos
E amar a Natureza.
(PESSOA, Fernando. Poesia Completa – Alberto Caeiro.
São Paulo: Companhia de Bolso, 2005)
07) Para o eu lírico, ter um piano:
a) É agradável, como o correr dos rios e o murmúrio das
árvores.
b) É desnecessário, pois prefere ouvir os sons da
natureza.
c) É um instrumento caro.
d) É fundamental, uma vez que tem um som agradável.
e) É a manifestação da natureza.
08) No poema, pode-se dizer que o eu lírico sugere que
o som do piano, em contraste com os sons da natureza,
é:
a) Belo.
b) Dissonante.
c) Desagradável.
d) Artificial.
e) Puro.
09) O “murmúrio das árvores” pode ser entendido como:
a) O som do vento em contato com as folhas das
árvores.
b) A tristeza das árvores, que choram ao cair, quando
secas.
c) A beleza das árvores.
d) O verde brilhante das árvores, que encanta o eu lírico.
e) A amargura das árvores.
10) Ontem à noite, a gente ____ ao ____ da orquestra
sinfônica no teatro municipal. Foi uma linda
apresentação. Ao sairmos do teatro, vimos uma ____
num restaurante próximo – estava ocorrendo um assalto!
Mas, para o alívio de todos, a polícia chegou
rapidamente e o ladrão foi pego em ____.
a) Fomos, conserto, agitação, fragrante.
b) Foi, conserto, ajitação, flagrante.
c) Foi, concerto, agitação, flagrante.
d) Fomos, concerto, ajitação, flagrante.
e) Foi, concerto, agitação, fragrante.
MATEMÁTICA
11) Um consumidor comprou em um supermercado 3
quilos de batata e pagou pela compra o total de R$ 7,59.
Nesse mesmo dia, para aproveitar o ótimo preço, o
consumidor voltou ao supermercado e comprou 7 quilos
do mesmo produto, pagando o equivalente a:
a) R$ 10,12.
b) R$ 17,71.
c) R$ 20,24.
d) R$ 25,30.
e) R$ 53,13.

12) Ao comprar um produto, o vendedor informou ao
cliente as duas opções de pagamento: à vista R$
1.350,00 ou para pagamento em uma única parcela com
vencimento para 30 dias no valor de R$ 1.417,50. A taxa
de juros aplicada pela loja foi:
a) 0,03%.
b) 3%.
c) 0,05%.
d) 5%.
e) 0,06%.
13) Considere a lista de preços abaixo:
Produto
Preço por unidade
Refrigerante
R$ 3,50
Cachorro quente
R$ 4,50
Hambúrguer
R$ 6,00
Pastel
R$ 3,80
Sabendo que uma família comprou 2 refrigerantes, 1
hambúrguer e 2 pasteis e pagou com uma nota de
cinquenta reais, o troco que a família recebeu foi:
a) R$ 16,80.
b) R$ 20,60.
c) R$ 26,40.
d) R$ 29,40.
e) R$ 33,20.
14) Ao participar de determinado concurso de
conhecimentos, um participante ganharia R$ 50,00 por
cada resposta certa e perderia R$ 30,00 quando errasse
alguma resposta. Foram feitas 50 perguntas a um
candidato que, no final, recebeu a importância de R$
1.600,00. A quantidade de questões que esse
participante errou foi:
a) 20 questões.
b) 25 questões.
c) 30 questões.
d) 35 questões.
e) 40 questões.
15) Em uma prova de Matemática composta de 20
questões, uma candidata acertou 12 delas. A razão do
número de acertos para o número de erros, desta
candidata, foi de:
a) 3/2.
b) 2/3.
c) 3/5.
d) 2/5.
e) 3/4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) 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.
Qual lei o texto acima se refere?
a) Lei 8.080/90.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Lei 2.488/11.
e) Nenhuma das alternativas.
17) De acordo com a Lei 8.142/90 assinale a alternativa
correta sobre como serão alocados os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS).
I - Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta
e indireta.
II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional.

III - Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério
da Saúde.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
d) Apenas I e II estão corretas.
e) Apenas II e III estão corretas.
18) “Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a
permitir o planejamento, a programação descentralizada
e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais
com impacto na situação, nos condicionantes e
determinantes da saúde das coletividades que
constituem aquele território sempre em consonância com
o princípio da equidade;”
O texto acima está relacionado a fundamentos e
diretrizes de qual Lei?
a) Lei 8.080/90.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Lei 2.488/11.
e) Nenhuma das alternativas.
19) A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde
da Família sua estratégia prioritária para expansão e
consolidação da atenção básica. Faz parte das funções
na rede de atenção à saúde, exceto:
a) Ser base.
b) Ser resolutiva.
c) Coordenar o cuidado.
d) Ordenar as redes.
e) programação e implementação.
20) Dos objetivos e atribuições do SUS previstos na Lei
8.080/90, é correto afirmar que:
I - A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
II - A execução de ações como: vigilância sanitária;
vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador apenas.
III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I e III estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Todas os itens estão incorretos.
21) Sobre as atribuições comuns da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios previstos na Lei
8.080/90, marque V para as alternativas verdadeiras e F
para as alternativas falsas.
( ) Definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.
( ) Administração dos recursos orçamentários e
financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
( ) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível
de saúde da população e das condições ambientais.
( ) Organização e coordenação do sistema de
informação em saúde.
( ) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento
de padrões de qualidade para promoção da saúde do
trabalhador.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) V, F, V, F, F.
b) V, V, V, V, V.
c) V, V, F, F, F.
d) V, V, V, F, F.
e) F, V, F, F, V.

22) “Mapa da Saúde – é uma terminologia nova para
algo que sempre foi feito, mas sem a sistematização que
está proposta, isto é, a descrição de todas as ações e
serviços de saúde, públicos e privados, disponíveis em
determinado território, que permitirão a definição de
metas para a organização das redes de atenção à saúde;
o Ministério da Saúde está organizando um aplicativo
para oferecer aos gestores para a elaboração do Mapa
da Saúde.”
O texto acima se encontra em qual legislação?
a) Lei 8.080/90.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Lei 2.488/11.
e) Nenhuma das alternativas.
23) De acordo com a Decreto 7.508/11 o acesso às
ações e aos serviços de saúde deve ser universal,
igualitário e ordenado e para assegurá-lo caberão as
seguintes atribuições aos entes federativos:
I - Garantir a transparência, a integralidade e a equidade
no acesso às ações e aos serviços de saúde.
II - Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços
de saúde.
III - Monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Todos os itens estão incorretos.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens II e III estão corretos.
e) Os itens I e III estão corretos.
24) De acordo com a Decreto 7.508/11, considera-se
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde:
a) O conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade decrescente, com a
finalidade de garantir o mínimo de assistência à saúde.
b) É novidade a materialização dessa definição
apresentando quatro serviços que darão inicio ao acesso
universal, igualitário e ordenado que se completará na
rede regionalizada e hierarquizada: serviços de atenção
primária, de atenção de urgência e emergência, de
atenção psicossocial e serviços especiais de acesso
aberto.
c) O conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade crescente, com a finalidade
de garantir a integralidade da assistência à saúde.
d) Conceito novo que formaliza o acordo de colaboração
firmado entre entes federativos que hoje é firmado por
meio do instrumento do Pacto pela Saúde denominado
Termo de Compromisso de Gestão.
e) Nenhuma das alternativas.
25) O Sistema de Informação Estratégica do SUS que
permite obter informações de famílias, condições de
moradia e saneamento, situação de saúde, produção e
composição das equipes é o:
a) SINASC.
b) SINAN.
c) SIM.
d) E-SUS.
e) Todas as alternativas estão corretas.
26)
Quanto à classificação dos instrumentos e
procedimentos segundo o risco de contaminação,
assinale a alternativa incorreta:
a) Instrumentos críticos, que penetram nos tecidos subepiteliais devem ser obrigatoriamente esterilizados.

b) Procedimentos semi-críticos são aqueles que entram
em contato com secreções orgânicas, sem invadir o
sistema vascular (cirurgias e raspagens sub-gengivais).
c) Instrumentos semi-críticos, que entram em contato
com a mucosa e pele íntegra, devem ser esterilizados,
sempre que possível.
d) Procedimentos críticos é quando há penetração no
sistema vascular.
e) Na Odontologia não há nenhum procedimento que
possa ser classificado na categoria de procedimentos
não críticos.
27) Com relação ao fluoreto em Odontologia, marque a
alternativa correta:
a) Qualquer fluoreto absorvido terá potencial de causar
fluorose dental, independentemente da fonte (água
fluoretada, dentifrício fluoretado ou alimentos).
b) Fluorose não compromete esteticamente os dentes,
apenas sistemicamente o organismo.
c) A ingestão de grande quantidade de dentifrício nas
escovações das crianças não geram risco de fluorose.
d) Fluorose não tem efeito sistêmico, portanto dentes
formados no mesmo período não terão a mesma
alteração.
e) O dente com fluorose é mais suscetível a cárie por ser
menos mineralizado que o não fluorótico, e é mais
resistente à cárie por possuir mais flúor. Em acréscimo,
se o paciente estiver em risco ou atividade de cárie a
aplicação tópica profissional de flúor é recomendável
sem qualquer risco de aumentar a fluorose, ocorrida
anos atrás durante a formação do esmalte.
28) ”Estratégia de articulação transversal que objetiva a
melhoria na qualidade de vida e a redução da
vulnerabilidade e dos riscos à saúde, por meio da
construção de políticas públicas saudáveis, que levem a
população a ter melhorias no modo de viver: condições
de trabalho, habitação, educação, lazer, cultura, acesso
a bens e serviços essenciais”.
O enunciado acima refere-se à:
a) Educação em Saúde.
b) Promoção de Saúde.
c) Vigilância em Saúde.
d) Epidemiologia.
e) Vigilância Epidemiológica.
29) Analise as alternativas abaixo sobre a cárie dentária
e marque a alternativa correta:
I - Apesar de ser notória a diminuição da prevalência de
cárie nas populações, houve uma alteração no padrão de
distribuição da doença, fato caracterizado por índices
elevados da doença em alguns grupos populacionais; a
polarização.
II - Diante da realidade socioeconômica encontrada no
país, torna-se necessário que as estratégias de atuação
contra a cárie sejam direcionadas aos grupos que mais
necessitam, de acordo com a equidade, um dos
princípios organizativos do SUS.
III - A cárie é conceituada como uma doença multifatorial,
que engloba fatores necessários, determinantes e
moduladores na sua etiologia.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
d) Apenas a alternativa II está correta.
e) As afirmativas I, II e III estão corretas.
30) Nos processos radiográficos em Odontologia, vários
fatores podem impossibilitar a obtenção de uma
radiografia de boa qualidade. Um deles é a:
a) Temperatura baixa do banho revelador.
b) Fixação, importante para manter a qualidade da
radiografia.

c) Etapa de enxague, para a retirada de excessos de
revelador e fixador.
d) Secagem e armazenamento dos filmes.
e) Temperatura adequada das soluções.
31) O auxiliar de consultório odontológico executa
diversas funções dentro de um consultório. Assinale a
alternativa que inclui apenas suas atribuições legais:
a) Moldagem de paciente e profilaxia.
b) Tomada radiográfica e desinfecção de material.
c) Remoção de sutura e preenchimento de cadastro do
paciente.
d) Vazar modelos de gesso e aplicação de flúor tópico.
e) Revelação de RX e esterilização do material.
32) Qual dos elementos anatômicos abaixo não faz
parte do periodonto?
a) Cemento.
b) Raiz.
c) Osso Alvelar.
d) Gengiva .
e) Ligamento Periodontal.
33) Escolha a alternativa que representa o material
dentário que tem como finalidade o isolamento térmico, a
proteção do complexo dentina-polpa, a indução de
formação de dentina, além de ser usado em cimentação
de prótese provisória.
a) Cimento de ionômero de vidro.
b) Cimento de fosfato de zinco.
c) Cimento de hidróxido de cálcio.
d) Cimento de policarboxilato de zinco.
e) Cimento de óxido de zinco.
34) São inúmeros os materiais usados na rotina de um
consultório. Sendo assim, assinale a alternativa que não
relaciona corretamente o material odontológico ao seu
respectivo uso.
a) Os fluoretos são utilizados na prevenção da cárie
dentária.
b) O alginato é um hidrocolóide irreversível muito
utilizado na clínica como material de moldagem.
c) A resina acrílica é atualmente o material de escolha
para restaurações estéticas.
d) O gluconato de clorexidina é utilizado como
antisséptico bucal na forma de bochechos.
e) O cimento de zinco cumpre bem o seu papel como
material para cimentação de coroas metálicas.
35) Os instrumentos relacionados ao procedimento de
restauração com o amálgama dental são:
a) Cureta, matriz metálica, esculpidor de Frahn.
b) Cureta, brunidor de ovo de pombo, esculpidor de
Maria.
c) Condensador, cureta, sonda exploradora.
d) Condensador, brunidor ovóide, esculpidor.
e) Esculpidor Lecron.

