Concurso Público
Código: 803

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos

10
10
05
15

Total de questões

-

40

INSTRUÇÕES:


Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
presença do fiscal.



Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na
frente do cartão.



O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e
apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por
candidato.



Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.



Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes
à sua prova; as demais ficam em branco.



O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas.



Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.



A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.



Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após concluído.



Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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PORTUGUÊS
Nas duas últimas semanas, falamos sobre a
necessidade de discutir a continuidade de projetos,
sequências e atividades permanentes no ano que vem e
de reconhecer o trabalho realizado pelos docentes. No
entanto, não podemos nos esquecer de avaliar e distinguir
as contribuições de todos os outros funcionários.
Como todos sabem, uma escola vai muito além
da sala de aula. Ao longo dos meses, realizamos
atendimentos, fazemos matrículas, planejamos eventos
institucionais, cuidamos da infraestrutura, servimos a
merenda…
Todas
_________
atividades
envolvem
secretárias, cozinheiras, pessoal da manutenção e da
limpeza e porteiros. Portanto, é muito pertinente organizar
uma reunião para analisar as ações que envolveram
todos, ainda que tenha sido apenas por um dia, como
exposições, mostras culturais ou festas. Muitas vezes, é
apenas __________ encontro que temos a oportunidade
de ouvir uns aos outros e elencar metas para o ano
seguinte coletivamente.
http://gestaoescolar.abril.com.br/blogs/coordenadoras/...- adaptado.

3) No fragmento “Portanto, é muito pertinente organizar
uma reunião para...”, o termo sublinhado corresponde a:
a) Irrelevante.
b) Dispensável.
c) Relevante.
d) Inoportuno.
4) No fragmento “Portanto, é muito pertinente organizar
uma reunião...”, o termo sublinhado classifica-se,
morfologicamente, como:
a) Adjetivo.
b) Advérbio.
c) Pronome.
d) Conjunção.

5) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras estão
redigidas CORRETAMENTE:
a) Estupefasão - luzismo.
b) Estriar - estrupíssio.
c) Estresse - extribo.
d) Excessivo - luzeiro.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
6) Quanto à concordância, analisar os itens abaixo:
a) essas - nesse
b) essas - neste
c) estas - neste
d) estas - nesse

2) Quanto ao texto, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Além do reconhecimento do trabalho dos docentes, é
preciso lembrar-se de avaliar as contribuições dos
demais funcionários.
b) A reunião torna-se importante para delegar a todos
suas respectivas funções para o decorrer do ano letivo.
c) As atividades que se realizam em uma escola envolvem
secretárias, cozinheiras, pessoal da manutenção e da
limpeza e porteiros.
d) Em uma escola, são realizadas matrículas, são feitos
atendimentos,
há
planejamento
de
eventos
institucionais.
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I - Na lógica do cuidar, precisamos seguir os passos de
cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da coletividade e,
então, como resultado de todos esses cuidados, cuidar
do meio ambiente.
II - Esse é o resumo da metodologia dos quatro cuidados,
desenvolvida junto com o Instituto Ayrton Senna.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
7) A palavra “oportunismo” é formada pelo processo
denominado:
a) Derivação prefixal.
b) Derivação sufixal.
c) Composição por aglutinação.
d) Composição por justaposição.
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8) Quanto à pontuação, analisar a sentença abaixo:
Conseguimos governar com uma estabilidade social
privilegiada em comparação com outros estados
(1ª parte). Combinamos uma gestão financeira de alto
rigor técnico com um trabalho de organização das funções
públicas (2ª parte).
A sentença está:

12) Cinco técnicos agrícolas, trabalhando 4 horas por dia,
realizam determinado trabalho em 6 dias. Considerandose a mesma proporção, em quantos dias 8 técnicos
agrícolas, trabalhando 3 horas por dia, realizarão o
mesmo trabalho?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 2

a) Totalmente correta.
b) Totalmente incorreta.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Correta somente em sua 2ª parte.

9) Em relação ao uso dos porquês, analisar a sentença
abaixo:
Por que essa gente gananciosa acaba com toda a
natureza? (1ª parte). Todos sabem o porquê da
construção da usina (2ª parte).
A sentença está:

13) Quantos anagramas tem a palavra SANIDADE?
a) 20.160
b) 40.320
c) 10.080
d) 30.240

a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente correta.
d) Totalmente incorreta.

10) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de
crase está CORRETO:
a)

O Banco Central informou o ocorrido à
Superintendência de Seguros Privados.
b) Também requer informações sobre à existência de
bens ou negócios de crédito.
c) O gaúcho está mais disposto à comemorar a chegada
de 2015.
d) A comissão recomendou à ampliação do período
avaliativo.
MATEMÁTICA

14) Em determinado supermercado, na compra de quatro
enxaguantes bucais da marca A e três enxaguantes
bucais da marca B, paga-se R$ 76,00 e, na compra de
três enxaguantes bucais da marca A e dois enxaguantes
bucais da marca B, paga-se R$ 54,35. Quanto pagará um
cliente que comprar um enxaguante bucal de cada marca?
a) R$ 20,75
b) R$ 21,65
c) R$ 22,75
d) R$ 23,65

11) No segundo semestre de 2014, a venda mensal de
piscinas por determinada loja cresceu em progressão
aritmética. Em julho, a venda foi de 12 piscinas e, em
dezembro, 27 piscinas. Quantas piscinas foram vendidas
por essa loja em novembro de 2014?
a) 24
b) 26
c) 25
d) 23

15) Em 8 dias, foi vendida a seguinte quantidade de
protetores solares, em determinada farmácia, por dia: 4, 3,
5, 8, 6, 4, 5 e 3. Qual é, aproximadamente, a média diária
de protetores solares vendidos nesse período?
a) 4,2
b) 3,9
c) 5,1
d) 4,7
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16) Em uma caixa, há 12 colírios da marca x e 8 colírios
da marca y. Qual é a probabilidade de, ao acaso, uma
pessoa retirar um colírio da marca y?

RASCUNHO

a) 40%
b) 35%
c) 30%
d) 25%

 2 5
17) Dada a matriz M = 
 , assinalar a alternativa
 2 4
CORRETA:
a) det M = -2
 2 4
b) Mt = 

 2 5
4 25
c) M² = 

4 16
 10 25
d) 5M = 

 10 20

18) Em relação à quantidade de medalhas que Valentin
possui, sabe-se que: o quadrado do número de medalhas
mais o triplo do número de medalhas é igual a 40.
Quantas medalhas Valentin possui?
a) 8
b) 5
c) 7
d) 6

19) Uma pesquisa foi realizada com 50 pessoas para
verificar a sua formação. Os resultados foram os
seguintes:




25 pessoas são formadas em auxiliar de saúde bucal.
22 pessoas são formadas em técnico em enfermagem.
7 pessoas possuem ambas as formações.

Com base nessas informações, quantas pessoas não
possuem nenhuma dessas formações?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16

20) Marcela possui 7 caixas e deseja organizar seus
medicamentos nessas caixas, de modo que não haja
caixa vazia nem duas caixas com o mesmo número de
remédios. Para isso, o número mínimo de remédios de
que Marcela precisa é:
a) 32
b) 30
c) 28
d) 26

3
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INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

21) Dentre os componentes que vêm instalados junto à
placa-mãe de um computador, está o(a):
a) Processador.
b) Memória RAM.
c) Chipset.
d) Mouse.

23) Considerando-se a barra do navegador Mozilla
Firefox, ao utilizar o recurso destacado, digitando uma
palavra ou frase e clicando no botão ENTER do teclado,
este:

a) Colocará a palavra ou texto digitada para corrigir a
ortografia.
b) Fará uma busca no Google referente à palavra ou frase
digitada, mostrando a página carregada no navegador
com a busca realizada.
c) Colocará o site encontrado como favorito do navegador.
d) Formatará o navegador com a página carregada.

24) Dentre as opções existentes
para
alinhamento de texto dentro do documento, localizado na
guia início, opção Parágrafo do Word 2007 em suas
configurações padrões, estão respectivamente:

22) Considerando-se o Sistema Operacional Windows 7,
assinalar a alternativa preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

a) Alinhar texto a esquerda, centralizar, alinhar texto a
direita e justificar.
b) Alinhar parte superior a esquerda, alinhar parte do
centro, alinhamento a direita e centralizar.
c) Alargar, classificar, redesenhar e prolongar.
d) Normal, central recuado, diminui recuo a direita e
aumentar recuo.

A ____________________ mostra quais janelas estão
abertas no Sistema Operacional Windows, mesmo que
minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo a
alternância entre elas. É uma das maiores ferramentas
desse sistema, podendo conter ícones e atalhos.

25) Considerando-se o Microsoft Excel em sua última
versão e com suas configurações padrões, a função do
Excel que permite retornar o valor da média em um
conjunto de números é:

a) Memória RAM
b) Barra de tarefas
c) Barra de execução
d) Barra de acesso rápido

a) = MED()
b) = SUM()
c) = MEDIA()
d) = SOMAMED()
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29) Em conformidade com a Lei Municipal nº 533/92, sem
qualquer prejuízo, poderá o funcionário ausentar-se do
serviço, por:

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais
26) Considerando-se os direitos e deveres do cidadão
brasileiro, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) É assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional.
(---) No Brasil os cidadãos somente poderão seguir a
religião oficial do País, sendo vedada a liberdade de
consciência e de crença.
(---) É plena a liberdade de associação para fins ilícitos,
inclusive a de caráter paramilitar.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

30) Segundo a Lei Municipal nº 533/92, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:
____________ é a investidura do funcionário em cargo de
atribuição e responsabilidade compatível com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica.
a) Readaptação
b) Reversão
c) Promoção
d) Reintegração

31) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, analisar os itens
abaixo:

Legislação e Conhecimentos Específicos
27) Segundo a Constituição
alternativa INCORRETA:

a) Sete dias, em razão de casamento.
b) Três dias, para doação de sangue.
c) Sete dias consecutivos em razão de falecimento do
cônjuge, companheira, país e filhos.
d) Dois dias, para se alistar como eleitor.

Federal,

assinalar

a

a) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.
b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença.
c) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
d) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido
o anonimato.

I - Os Municípios não poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
II - 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.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

28) Segundo a Lei Orgânica Municipal, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:

32) De acordo com a Lei nº 11.889/08, compete ao
Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do
cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal,
EXCETO:

O Prefeito não poderá ausentar-se do Município, sem a
licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do
mandato, por prazo superior a ____ dias, quando a
ausência se verificar dentro do País e por prazo superior a
___ dias, quando a ausência se verificar fora do País.

a) Exercer a atividade de forma autônoma.
b) Manipular materiais de uso odontológico.
c) Adotar medidas de biossegurança visando ao controle
de infecção.
d) Processar filme radiográfico.

a) 15 - 5
b) 10 - 15
c) 5 - 10
d) 15 - 20
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33) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, o
Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
observará algumas diretrizes básicas para fins de garantia
da gestão participativa:
I - Estabelecimento de estratégias que incorporem a
avaliação do usuário das ações e dos serviços, como
ferramenta de sua melhoria.
II - Apuração permanente das necessidades e interesses
do usuário.
III - Publicidade dos direitos e deveres do usuário na
saúde em todas as unidades de saúde do SUS, exceto
nas unidades privadas que dele participem de forma
complementar.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

36) As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal
apontam para uma reorganização da atenção em saúde
bucal em todos os níveis de atenção, tendo o conceito do
cuidado como eixo de reorientação do modelo,
respondendo a uma concepção de saúde não centrada
somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na
promoção da boa qualidade de vida. Com base nessa
premissa, a reorientação do modelo de atenção em saúde
bucal visa a alguns pressupostos, dentre eles:
I - Assumir o compromisso de qualificação da Atenção
Básica, garantindo qualidade e resolutividade,
independentemente da estratégia adotada pelo
Município para sua organização.
II - Garantir uma rede de Atenção Básica articulada com
toda a rede de serviços e como parte indissociável
desta.
III - Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por
meio de indicadores adequados, o que implica a
existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos.
Estão CORRETOS:

34) Com base na Resolução CFO - 085/09, analisar os
itens abaixo:
I - Para se habilitar ao registro e à inscrição como Auxiliar
em Saúde Bucal, o interessado deverá ser portador de
certificado expedido por curso ou exame que atendam,
integralmente, ao disposto nas normas vigentes do
órgão competente do Ministério da Educação e, na
ausência destas, em ato normativo específico do
Conselho Federal de Odontologia.
II - Não poderá exercer no território nacional a profissão
de Auxiliar em Saúde Bucal o portador de diploma
expedido por escola estrangeira, mesmo que
revalidado.
a) Os itens I e II estão incorretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão corretos.

35) Com base no Caderno de Atenção Básica nº 17 Saúde Bucal, analisar os itens abaixo:
I - Para o planejamento das atividades de saúde bucal na
Atenção Básica, é necessário destacar a importância
da utilização da epidemiologia. Com ela se pode
conhecer o perfil da distribuição das principais doenças
bucais, monitorar riscos e tendências, avaliar o impacto
das medidas adotadas, estimar necessidades de
recursos para os programas e indicar novos caminhos.
II - Historicamente, as práticas da saúde bucal no Setor
Saúde indicam que ela foi desenvolvida a distância,
sendo feita praticamente entre quatro paredes, restrita
à prática do cirurgião-dentista com seu equipamento
odontológico. Atualmente, a incorporação das ações de
saúde bucal pelas Equipes da Família visa transpor
esse modelo de organização e prática anterior, sendo
altamente desafiador e difícil, na medida em que
procura integrar a prática dos profissionais da equipe.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item II está correto.
c) Somente o item I está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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a) Somente os itens II e III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

37) Sobre a classificação dos dentes em quadrantes,
segundo RIBEIRO, marcar C para as afirmativas Certas, E
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) Os quadrantes podem ser determinados pelos freios
labiais superior e inferior.
(---) O quadrante 2 é o lado inferior direito.
(---) O sentido da contagem dos quadrantes é anti-horário.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

38) De acordo com RAMOS e CRIVELLO, sobre a
humanização das relações assistenciais, analisar os itens
abaixo:
I - Um cuidar humanizado é o que se baseia no forte e
bom vínculo profissional/paciente, ou seja, é acolher a
fragilidade do próximo nos momentos de angústia.
II - Os fatores psicossociais, as crenças e expectativas, a
capacidade de compreensão, e as habilidades de
enfrentamento do paciente são irrelevantes e, por isso,
não devem ser objeto de preocupação dos profissionais
da saúde.
III - Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos,
riscos, custos e alternativas de um tratamento, assim
como desrespeitar ou permitir que o paciente seja
desrespeitado, constitui infração ética.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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39) Assinalar a alternativa que apresenta um tipo de
material dentário utilizado para restauração estética direta:
a) Cerâmica.
b) Cera.
c) Amálgama.
d) Resina.

40) Assinalar a alternativa que apresenta uma das
recomendações para o atendimento de pacientes com
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida:
a) Despreocupar-se com as normas universais de
biossegurança.
b) Estar atento às possíveis manifestações bucais
relacionadas à infecção pelo vírus HIV.
c) Descontinuar os procedimentos de rotina odontológica.
d) Comunicar os demais pacientes sobre esse
atendimento.
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