
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do Cartão de Respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 

retornar, será eliminado. 
3 -	 Os	3	(três)	últimos	candidatos	a	terminar	a	prova	deverão	permanecer	na	sala	

até	que	todos	tenham	finalizado	suas	provas	e	somente	poderão	sair	juntos	
do	recinto,	após	aposição	em	ata	de	suas	respectivas	assinaturas.	

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) 
e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu 
Cartão de Respostas	 será	 disponibilizada	 na	 página	 do	 concurso	 em	
http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira	atentamente	se	este	Caderno	de	Questões	(Provas),	que	contém	30 

(trinta) questões objetivas, está completo.
2 -	 Cada	 questão	 da	 Prova	 Objetiva	 conterá	 5 (cinco) opções e somente uma 

correta.
3 -	 Confira	 se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 

de respostas,	 estão	 corretos.	 Se	 notar	 qualquer	 divergência,	 notifique	
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 -	 Confira	atentamente	se	o	cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de	 questões	 é	 o	mesmo	 do	 que	 consta	 em	 seu cartão de respostas e na 
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para 
sentar.	Se	notar	qualquer	divergência,	notifique	imediatamente	ao	Fiscal	de	
Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 -	 Se	você	marcar	mais	de	uma	alternativa,	sua	resposta	será	considerada	errada	
mesmo	que	uma	das	alternativas	indicadas	seja	a	correta.

7 - No	decorrer	da	prova	objetiva	o	fiscal	de	sala	irá	colher	a	sua	digital	no	selo	
que está no seu cartão de respostas.

AGENDA 

l 28/03 e 29/03/2015,	 Provas	
Objetivas.	

l 30/03/2015, Divulgação dos 
Exemplares dos Cadernos de 
Questões	 (Provas)	 das	 Provas	
Objetivas.

l 30/03/2015, Divulgação dos 
Gabaritos	 Preliminares	 das	 Provas	
Objetivas.

l 01/04/2015,	 Disponibilização	 das	
Imagens	dos	Cartões	Respostas	das	
Provas	Objetivas.

l 02/04 e 06/04/2015, Interposição 
de	Recursos	contra	as	questões	das	
Provas	Objetivas.

l 14/04/2015, Divulgação dos 
Gabaritos	 Definitivos	 das	 Provas	
Objetivas.

l 15/04/2015, Relação Final de Notas 
das	Provas	Objetivas.

l 15/04/2015, Resultado Final do 
Concurso.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: sjbarra2014@biorio.org.br

CÓDIGO: ASB54

Prefeitura Municipal de 
São João da Barra
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1
Observe a charge abaixo.

 
A	charge	mostra	uma	série	de	elementos	 representativos	da	
violência nos estádios de futebol; o único elemento que não se 
refere a essa violência é:

(A) a garrafa quebrada.
(B) o olho roxo na bola.
(C) as balas que passam.
(D) o sangue na boca da bola.
(E) a sombra da bola sobre o gramado.

QUESTÃO 2
Sobre a violência nos estádios, o autor da charge mostra a 
seguinte posição:

(A) mostra a violência como natural nos estádios.
(B) apoia a violência como parte do esporte.
(C) condena a violência nos jogos.
(D) demonstra compreensão pela violência.
(E) sente pena da bola.

TEXTO
 O Brasil vai acolher o Mundial-2014. A menos de 
meio ano do arranque da prova, tudo faria supor que o 
clima dominante nos estádios fosse de festa. 
 Mas não é isso que tem acontecido. A crua realidade 
é que o Brasil lidera uma lista negra: é o país com mais mortos 
nos estádios de futebol (seguem-se Argentina e Itália).
 2013 foi um ano sangrento nos estádios 
brasileiros, com 30 mortes decorrentes de confrontos. 
 Este saldo negro coloca o número de vítimas 
mortais nos recintos de futebol no Brasil nos últimos 25 
anos muito perto das duas centenas.
 No ano passado, o sinal de alarme já tinha sido 
dado, com os 23 mortos ocorridos. Entre 1999 e 2008 houve 
42 mortes. A tendência de agravamento parece evidente.

 Os distúrbios entre claques têm sido cada vez 
mais violentos e a utilização de armas de fogo explica a 
ocorrência de vítimas mortais. Mais de metade das mortes 
ocorridas nos últimos 25 anos decorreram de disparos de 
armas de fogo; cerca de meia centena por agressões e o 
resto por facadas, atropelamentos ou bombas.
Outro dado especialmente preocupante: perto de dois 
terços das mortes nos últimos 25 anos nos estádios 
brasileiros foram de jovens até aos 30 anos.
 Estes números são tão assustadores que a 
primeira pergunta a coloca é mesmo: por quê?

QUESTÃO 3
Pela	frase	inicial	do	texto	“O	Brasil	vai	acolher	o	Mundial-2014”	
nós vemos que esse texto:

(A) foi publicado há algum tempo, no passado.
(B) será publicado em futuro próximo.
(C) foi publicado há pouquíssimo tempo.
(D) comete um erro de data.
(E) vai ser publicado esta semana.

QUESTÃO 4
“O	Brasil	 lidera	uma	 lista negra”;	com	esse	termo,	o	texto	se	
refere a uma lista de:

(A) tristes acontecimentos.
(B)	 derrotas	esportivas.
(C) problemas econômicos.
(D)	 dificuldades	materiais.
(E) rendas muito baixas nos estádios.

QUESTÃO 5
Todos	os	itens	abaixo	mostram	substantivo	+	adjetivo;	o	item	
em	que	se	mostra	a	presença	de	adjetivo	+	substantivo	é:

(A) estádios brasileiros.
(B)	 vítimas	mortais.
(C) clima dominante.
(D) lista negra.
(E) crua realidade.

QUESTÃO 6
	“O	Brasil	vai	acolher	o	Mundial-2014.	A	menos	de	meio	ano	do	
arranque da prova, tudo faria supor que o clima dominante nos 
estádios	fosse	de	festa”.	Nesse	segmento,	o	termo	sublinhado	
se refere à(ao):

(A) festa nos estádios.
(B)	 Mundial	de	2014.
(C) Brasil, sede da Copa.
(D) clima dos jogos.
(E) duração da Copa.
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QUESTÃO 7
Ao	dizer	que	“A	tendência	de	agravamento	parece	evidente”,	o	
autor	do	texto	quer	dizer	que	a	situação	referida:

(A)	 vai	modificar-se	para	melhor.
(B) se tornará mais grave.
(C)	 é	motivo	de	preocupação	para	as	autoridades.
(D)	 vai	ser	examinada	pela	Polícia.
(E) vai acabar rapidamente.

QUESTÃO 8
A	pergunta	final	do	texto	é	“Por	quê?”;	nesse	caso,	o	autor	do	
texto procura saber:

(A) a duração dessa violência.
(B)	 a	localização	dos	fatos.
(C)	 a	identificação	dos	participantes.
(D) a causa dos atos violentos.
(E) as consequências da violência nos estádios.

QUESTÃO 9
Segundo o texto, a maioria das mortes nos estádios deriva de:

(A) bombas caseiras.
(B) atropelamentos na chegada.
(C) disparos de armas de fogo.
(D) brigas entre torcidas.
(E)	 conflitos	na	entrada.

QUESTÃO 10
“Os distúrbios entre claques têm sido cada vez mais violentos 
e a utilização de armas de fogo explica a ocorrência de vítimas 
mortais. Mais de metade das mortes ocorridas nos últimos 25 
anos decorreram de disparos de armas de fogo; cerca de meia 
centena por agressões e o resto por facadas, atropelamentos 
ou bombas”. 

Nesse	segmento	do	texto,	o	elemento	que	NÃO	exemplifica	o	
plural é:

(A) distúrbios entre claques.
(B) armas de fogo.
(C)	 vítimas	mortais.
(D) meia centena.
(E) atropelamentos ou bombas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Observe	a	sequência:		103,	99,	95,	91,	...	O	próximo	termo	é:

(A)	 89
(B) 88
(C) 87
(D) 86
(E)	 85

QUESTÃO 12
Num	campeonato	de	futebol,	o	grande	artilheiro	Poló	marcou	
12	gols	de	cabeça,	15	gols	chutando	com	o	pé	direito,	6	gols	
chutando	 com	 a	 esquerda	 e	 1	 gol	 escorando	 a	 bola	 com	 o	
peito.	 No	 total,	 Poló	marcou	 a	 seguinte	 quantidade	 de	 gols	
nesse campeonato:

(A) 33
(B)	 34
(C)	 35
(D) 36
(E) 37

QUESTÃO 13
Toda	terça-feira	Mariana	vai	à	 feira	e	compra	frutas	e	 legumes.	
Toda	quinta-feira,	Mariana	vai	ao	mercado	e	compra	artigos	de	
limpeza.	 Toda	 quarta-feira	Mariana	 compra	 carne	 no	 açougue.	
Toda	 sexta-feira	 Mariana	 vai	 ao	 cinema.	 Toda	 segunda-feira	
Mariana	vai	à	casa	de	sua	amiga	Paula.	Hoje	é	um	dia	de	semana	e	
Mariana	não	comprou	nada	nem	visitou	sua	amiga	Paula.		Hoje	é:

(A)	 segunda-feira.
(B)	 terça-feira	
(C)	 quarta-feira.
(D)	 quinta-feira.
(E)	 sexta-feira.

QUESTÃO 14
Daqui	a	23	anos,	João	terá	47	anos.	Daqui	a	12	anos,	a	idade	
de	João	será:

(A)	 34
(B)	 35
(C) 36
(D) 37
(E) 38

QUESTÃO 15
Observe	a	sequência:		24,	27,	31,	36,	42,	...	O	próximo	termo	é:

(A)	 46
(B)	 47
(C)	 48
(D)	 49
(E)	 50
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ESTATUTO DO SERVIDOR
ATENÇÃO: responda as questões a seguir com base no 
Estatuto dos Servidores Civis do Município de São João da 
Barra – RJ

QUESTÃO 16
Um	 requisito	 básico	 para	 investidura	 em	 cargo	 público	 é	 a	
idade mínima de:

(A)	 14	anos.
(B)	 16	anos.
(C)	 18	anos.
(D)	 21	anos.
(E)	 24	anos.

QUESTÃO 17
“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório 
por período de ___ meses, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade para o desempenho do cargo serão objeto de 
avaliação[...]”. 

A	lacuna	fica	corretamente	preenchida	por:

(A)	 18	meses.
(B)	 24	meses.
(C)	 30	meses.
(D) 36 meses.
(E)	 42	meses.

QUESTÃO 18
Os	deveres	do	servidor	incluem	os	seguintes,	EXCETO	UM,	que	
está	ERRADO.	Assinale-o.

(A)	 exercer	com	zelo	e	dedicação	as	atribuições	do	cargo.
(B)	 ser	leal	às	instituições	a	que	servir.
(C) observar as normas legais e regulamentares.
(D) cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais.
(E) não levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades	de	que	tiver	ciência	em	razão	do	cargo.

QUESTÃO 19
Ao servidor NÃO é proibido: 

(A)	 ausentar-se	do	 serviço	durante	o	expediente	com	prévia	
autorização	do	chefe	imediato.

(B) recusar fé a documentos públicos.
(C)	 opor	resistência	injustificada	ao	andamento	de	documento	

e processo ou execução de serviço.
(D) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto 

da	repartição.
(E)	 	coagir	ou	aliciar	subordinados	no	sentido	de	filiarem-se	a	

associação	profissional	ou	sindical,	ou	a	partido	político.

QUESTÃO 20
Avalie se são penalidades disciplinares: 

I – advertência; 
II – suspensão;
III – demissão; 
IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

São realmente penalidades disciplinares:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.     

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Observe	as	afirmativas	abaixo	sobre	o	Sistema	Único	de	Saúde	
e	suas	atribuições	e	assinale	a	alternativa	correta.	Cabe	ao	SUS:

I-	 executar	as	ações	de	vigilância	sanitária	e	epidemiológica,	
bem como as de saúde do trabalhador;

II-	 ordenar	 a	 formação	 de	 recursos	 humanos	 na	 área	 de	
saúde;

III-	 controlar	e	fiscalizar	procedimentos,	produtos	e	substâncias	
de	 interesse	 para	 a	 saúde	 e	 participar	 da	 produção	
de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos.

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.	
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.		

QUESTÃO 22
Sobre	Anatomia	é	correto	afirmar:

(A)	 Anatomia		é	o	estudo	científico	de	como	o	corpo	funciona;	
(B)	 o	plano	mediano	é	qualquer	plano	vertical	paralelo	à	linha	

média	que	divide	o	corpo	de	cima	para	baixo,	em	porções	
esquerda e direita desiguais; 

(C)	 o	plano	sagital	é	o	plano	vertical	que	divide	igualmente	o	
corpo em metades direita e esquerda;

(D)	 o	 plano	 horizontal	 divide	 o	 corpo	 em	 porções	 superior	
(parte mais baixa) e inferior (parte mais alta);

(E)	 Anatomia	 é	 o	 estudo	 científico	 da	 forma	 e	 estrutura	 do	
corpo humano.
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QUESTÃO 23
Sobre	anatomia	dentária	podemos	afirmar:

(A)	 a	função	dos	molares	é	a	de	mastigar	ou	moer	os	alimentos;		
(B)	 há	 quatro	 pré-molares	 superiores	 e	 quatro	 pré-molares	

inferiores	na	dentição	decídua;
(C)	 a	dentição	decídua	é	composta	de	22	dentes;
(D)	 a	dentição	permanente	é	composta	de	24	dentes;
(E)	 os	 incisivos	 são	 os	 dentes	 mais	 compridos	 da	 dentição	

humana.

QUESTÃO 24
O	 dentista	 acabou	 de	 extrair	 o	 terceiro	 molar	 superior	
esquerdo e o terceiro molar inferior esquerdo. Esses elementos 
correspondem	respectivamente	a:

(A)	 18	e	48;
(B)	 18	e	38;
(C)	 28	e	38;	
(D)	 28	e	48;	
(E)	 18	e	28.

QUESTÃO 25
Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão 
do	cirurgião-dentista	ou	do	Técnico	em	Saúde	Bucal,	EXCETO:

(A)	processar	filme	radiográfico;
(B) manipular materiais de uso odontológico;
(C) preparar modelos em gesso;
(D) suturar alvéolos; 
(E)	organizar	e	executar	atividades	de	higiene	bucal.

QUESTÃO 26
Os	profissionais	de	saúde	da	odontologia,	objetivando	prevenir	
a transmissão de doenças, podem lançar mão de estratégias 
de	imunização	contra	doenças	de	risco	ocupacional.		A	vacina	
de	hepatite	B	deve	ser	administrada	em	três	doses,	seguindo	o	
seguinte esquema entre as doses:

(A)	 0,	1	e	6	meses	de	intervalo;
(B)	 0,	2	e	6	meses	de	intervalo;
(C)	 0,	1	e	8	meses	de	intervalo;
(D)	 0,	2	e	8	meses	de	intervalo;
(E)	 0,	1	e	2	meses	de	intervalo.

QUESTÃO 27
Assinale	 a	 alternativa	 correta	 sobre	 a	 sequência	 para	 a	
revelação	de	uma	radiografia	periapical:	

(A)	 fixador,	revelador	e	água;
(B)	 revelador,	água	e	fixador;	
(C)	 água,	fixador	e	revelador;
(D)	 revelador,	fixador	e	água;	
(E)	 fixador,	água	e	revelador.	

QUESTÃO 28
Para	o	exame	clínico	de	um	paciente	odontológico,	a	bandeja	
deve conter 3 instrumentais principais: 

(A) pinça, espelho e sonda milimetrada;
(B) sonda exploradora, carpule e pinça;
(C) espelho, pinça e sonda exploradora; 
(D) pinça, espelho e carpule; 
(E) carpule, sonda milimetrada e espelho.

QUESTÃO 29
Dentre	 as	 alternativas	 abaixo	 assinale	 a	 que	 corresponde	 a	
uma	técnica	radiográfica	extrabucal:

(A)	 Periapical;
(B)	 Panorâmica;	
(C) Interproximal;
(D) Oclusal;
(E) Técnica de Clark.

QUESTÃO 30
Podemos	classificar	como	equipamentos	de	proteção	individual	
(EPI)	para	os	dentistas	e	toda	a	equipe	auxiliar,	EXCETO:

(A) luvas; 
(B) gorro;
(C) máscara;
(D) óculos de proteção;
(E) guardanapo de papel.






