
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA 

 

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

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* 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 26/11/2012, 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 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012. 
 * 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: 25 DE NOVEMBRO DE 2012 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AUX.DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 



 

 

 

  

PARTE I – AUX.DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 
01 - O resultado da agregação de bactérias em superfícies duras 
da cavidade bucal, favorecida principalmente pela ingestão de 
carboidratos fermentáveis, é denominado de: 

A) Placa bacteriana. 
B) Tártaro. 
C) Cálculo.  
D) Gengivite. 
E) Periodontite. 

 
02 - A formação de placa bacteriana calcificada ou em vias de 
calcificação obre os dentes se constitui em: 

A) Tártaro. 
B) Placa bacteriana. 
C) Gengivite. 
D) Periodontite. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
03 - Em relação à transmissibilidade dos micro-organismos 
cariogênicos é possível afirmar que: 

A) Quanto mais tarde for o estabelecimento de micro-
organismos cariogênicos nos dentes da mãe, maior a 
possibilidade de lesões cariosas no filho. 

B) Quanto mais tardio for o estabelecimento de 
microrganismos cariogênicos nos dentes da criança, 
maior a possibilidade de lesões cariosas. 

C) Quanto mais precoce for o estabelecimento de 
microrganismos cariogênicos nos dentes da criança, 
menor a possibilidade de lesões cariosas. 

D) A transmissão de hábitos e costumes em relação à 
saúde é mais importante que a transmissão de micro-
organismos em si.                                                                                                                                                      

E) Todas as alternativas estão corretas.  
 
04 - O controle mecânico da placa bacteriana tem como 
objetivos remover e reduzir o número de micro-organismos na 
cavidade bucal. Quando realizamos um correto controle da 
placa bacteriana: 
I - Removemos e desorganizamos a formação da placa 
bacteriana.  
II - Eliminamos todos os microrganismos presentes na cavidade 
oral. 
III - Estimulamos a circulação do periodonto. 

A) Apenas os itens I e III são verdadeiros; 
B) Apenas os itens I e II são verdadeiros; 
C) Apenas o item I é verdadeiro; 
D) Os itens I, II e III são verdadeiros; 
E) Todas alternativas estão erradas. 

 
05 - Hábitos saudáveis são estabelecidos em idade precoce, o 
que ressalta a importância de programas de atenção à saúde 
materno-infantil e práticas educativas direcionadas às gestantes 
e mães de crianças com pequena idade. Desse modo, a saúde 
bucal de bebês requer alguns cuidados, como: 

A) Tratamento caseiro, incluindo a remoção da placa por 
meios químicos. 

B) Estímulo ao desmame precoce. 
C) Estímulo ao uso da mamadeira noturna.  
D) Limpeza da boca antes da erupção dos primeiros 

dentes. 
E) Exposição ao flúor sistêmico, utilizando diariamente 

flúor-fosfato acidulado. 

06 - O controle mecânico da placa bacteriana requer 
muitas vezes o uso de meios auxiliares. Entre os meios 
utilizados com esta finalidade estão: 
I – Os agentes reveladores de placa. 
II – espelho intra bucal. 
III – Os dentifrícios. 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
D) Somente a afirmativa III está correta. 
E) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

 
07 - Entre os motivos apontados para a realização de uma 
escovação ideal e que se pode dizer que é indispensável, 
está a: 

A) Escolha de uma escova cara. 
B) Escolha de uma escova de cerdas duras. 
C) Motivação do paciente. 
D) Hidroterapia. 
E) Necessidade do uso de irrigadores. 

 
08 - De acordo com o educador Paulo Freire, “Educar é 
intervir no mundo, onde o objetivo é a transformação da 
realidade”. Neste sentido, a Educação em Saúde Bucal é 
uma forma de: 

A) Levar informações duvidosas ao paciente. 
B) Criar comportamentos ideais, pois o indivíduo 

adquire hábitos deletérios. 
C) Trabalhar com orientações selecionadas para 

melhor tratamento odontológico. 
D) Padronizar condutas de escovação dentária. 
E) Estimular o indivíduo a mudanças favoráveis em 

benefícios a sua saúde. 
 
09 - A ingestão de cremes dentais durante a escovação tem 
sido uma preocupação importante para a Odontologia, 
principalmente em crianças. O motivo principal para esta 
preocupação é a possibilidade da ocorrência de.       

A) Úlceras gástricas. 
B) Fluorose dental. 
C) Gengivite. 
D) Perda dentária. 
E) Candidíase. 

 
10 - O Sistema Único de Saúde – SUS tem como um dos 
princípios norteadores a Universalidade. Este princípio diz 
que: 

A) O indivíduo deve ser visto como um amontoado de 
partes. 

B) Os serviços devem estar divididos em atenção 
primária, secundária e terciária. 

C) Os municípios tem o poder de administrar os 
serviços de saúde local. 

D) Todas as pessoas, sem discriminação, têm direito ao 
atendimento a saúde. 

E) A participação da população acompanha a execução 
das políticas de saúde. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

11 - Entre os princípios do SUS está o da participação dos 
cidadãos. Este princípio se refere: 

A) A participação da população processo de 
formulação das políticas de saúde. 

B) A tratar desigualmente os desiguais, investindo 
onde há maior carência. 

C) Ao acesso garantido a todos, às ações e serviços 
de saúde. 

D) A integralização das ações incluindo a promoção 
da saúde. 

E) A desigualdade do número de participantes no 
Conselho Municipal de Saúde. 

 
12 - Os dentes temporários guardam espaço para os dentes 
permanentes e se perdermos algum deles, ficaremos 
desdentados. Por isso temos que cuidar muito bem dos 
nossos dentes. Esta afirmativa é: 

A) Totalmente falsa. 
B) Parcialmente verdadeira. 
C) Parcialmente falsa. 
D) Parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. 
E) Totalmente verdadeira. 

 
13 - A dentição decídua se inicia por volta dos 6 meses de 
idade e é completada até aproximadamente, aos 3 anos de 
idade. Na dentição permanente temos 32 dentes.  Ela é 
iniciada com a erupção do 1º molar em torno dos 06 anos 
de idade que nasce atrás dos últimos dentes de leite e é 
completada ao redor dos 18 anos de vida. Esta afirmativa 
é: 

A) Totalmente falsa. 
B) Parcialmente verdadeira. 
C) Totalmente verdadeira. 
D) Parcialmente falsa. 
E) Parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. 

 
14 - É importante ficar alerta para perceber qualquer tipo 
de alteração que possa aparecer na cavidade bucal, tais 
como: mudanças na cor da pele e mucosa, áreas irritadas 
de baixo de dentaduras, áreas dormentes, feridas que não 
cicatrizam no período de duas semanas, dentes fraturados 
ou amolecidos, alguns caroços ou endurecimentos. 
Também é fundamental evitar hábitos como o de fumar, 
beber e tomar sol em excesso. Estes cuidados são 
indispensáveis para a prevenção de: 

A) Câncer de oral. 
B) Doença periodontal. 
C) Cárie dentária. 
D) Gengivite. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
15 - O membro da equipe de saúde que faz a ligação entre 
as famílias e o serviço de saúde, visitando cada domicílio 
pelo menos uma vez por mês, realizando o mapeamento de 
cada área e o cadastramento das famílias é o: 

A) Auxiliar de enfermagem. 
B) Enfermeiro. 
C) Auxiliar de Consultório Dentário. 
D) Agente Comunitário de Saúde. 
E) Técnico Higienista Dental. 

 

16 - A remoção mecânica de sujidade e micro-organismos, com 
auxílio de água e sabonete não medicado é corretamente 
denominada de: 

A) Lavagem simples das mãos. 
B) Higienização das mãos. 
C) Antissepsia das mãos. 
D) Agente antisséptico que dispensa enxágue. 
E) Lavagem das mãos com antisséptico. 

 
17 - O processo físico ou químico que elimina a maioria dos 
micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e 
superfícies, com exceção de esporos bacterianos é chamado de: 

A) Lavagem. 
B) Esterilização. 
C) Enxágue. 
D) Secagem. 
E) Desinfecção. 

 
18 - Na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foram 
explicitados seis princípios básicos. O Terceiro Princípio diz 
que: todo cidadão tem direito a um tratamento humanizado 
e sem nenhuma discriminação. Isto quer dizer que: 

A) Você tem direito a um atendimento sem nenhum 
preconceito de raça, cor, idade, orientação sexual, 
estado de saúde ou nível social. 

B) Você tem direito a pedir para ver seu prontuário 
sempre que quiser. 

C) Não se deve mentir ou dar informações erradas sobre 
seu estado de saúde. 

D) Os direitos do cidadão sejam respeitados. 
E) Quem estiver em estado grave precisa ser atendido 

primeiro. 
 

19 - Para desenvolver ações de prevenção e controle das 
doenças bucais, voltadas para indivíduos, famílias e 
coletividade, o Auxiliar de Consultório Dentário e o Técnico 
em Higiene Dental devem ter os seguintes conhecimentos: 

I.Epidemiologia em saúde bucal. 
II.Educação em saúde bucal. 

III.Anatomia e fisiologia do aparelho estomatognático. 
IV.Doenças bucais: etiologia, etiopatogenia e prevenção. 

A) Somente a afirmativa II está correta. 
B) Somente a afirmativa III está correta. 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D) Somente a afirmativas I está correta. 
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
20 - Acerca da anatomia dentária, marque a alternativa correta: 

A) A dentição decídua é composta de 20 dentes, 
classificados como incisivos, caninos e molares. 

B) A dentição decídua é composta de 20 dentes, 
classificados como incisivos, caninos, pré-molares e 
molares. 

C) A dentição decídua é composta de 20 dentes, 
classificados como incisivos e caninos. 

D) A dentição decídua é composta de 20 dentes, 
classificados como incisivos, caninos e pré-molares. 

E) A dentição decídua é composta de 32 dentes, 
classificados como incisivos, caninos, pré-molares e 
molares. 

 
 
 



 

 

 

  

21 - A dentição permanente, que se completa em torno dos 
12 a 13 anos de idade, é composta, no total por: 

A) 20 dentes, classificados como incisivos, caninos, 
pré-molares e molares. 

B) 32 dentes, classificados como incisivos e caninos 
e molares. 

C) 32 dentes, classificados como incisivos, caninos, 
pré-molares e molares. 

D) 32 dentes, classificados como incisivos, caninos e 
pré-molares. 

E) 32 dentes, classificados como incisivos e caninos. 

22 - A Ergonomia é a Ciência que estuda o homem em 
relação ao seu ambiente de trabalho, adaptando o trabalho 
ao homem e o homem ao seu trabalho. Dores musculares, 
cefaleias e problemas circulatórios podem ser 
consequências de uma prática ergonômica de maneira 
incorreta em relação aos agentes: 

A) Químicos. 
B) Biológicos. 
C) Físicos. 
D) Psicológicos. 
E) Há mais de uma alternativa correta. 

 
23 - A Biossegurança pressupõe a diminuição dos riscos 
que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, 
do meio ambiente ou a qualidade do trabalho 
desenvolvido. Trabalhar em local ventilado, medir o teor 
de mercúrio no sangue e providenciar piso de fácil 
limpeza, são medidas de prevenção em biossegurança, 
ligadas aos agentes: 

A) Químicos. 
B) Físicos. 
C) Biológicos. 
D) Psicológicos. 
E) Há mais de uma alternativa correta. 

 
24 - A exposição dos profissionais a agentes físicos (ruído, 
vibração, radiação ionizante e não ionizante, temperaturas 
extremas, iluminação deficiente ou excessiva, umidade e 
outros), é chamada de: 

A) Exposição a risco biológico. 
B) Exposição a risco químico. 
C) Exposição a risco psicológico. 
D) Exposição a risco físico. 
E) Exposição a risco ergonômico. 

 
25 - No que se refere a instruções de higiene oral em 
bebês, é correto dizer que: 

A) A limpeza da boca do bebê deve ser iniciada após 
a erupção dentária. 

B) A limpeza de dentes deve ser iniciada logo após as 
mamadas. 

C) O uso de dentifrício fluoretado pode ser iniciado 
em crianças pequenas. 

D) O uso de dentifrício não deve respeitar a 
quantidade recomenda do dentifrício. 

E) Em nenhuma hipótese a higiene bucal do bebe 
deve ser efetuada. 

 
 
 
 

26 - A lavagem básica das mãos é uma medida simples e 
rápida considerada importantíssima para salvar vidas. Ela 
deve ser feita rotineiramente nas seguintes situações: 

A) Após usar transporte coletivo. 
B) Antes e depois de lidar com animais. 
C) Antes e depois de ir ao banheiro. 
D) Antes das refeições. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
27 - A sensação de movimento oscilatório ou giratório do 
próprio corpo ou dos objetos que estão a sua volta é 
corretamente denominada de: 

A) Síncope. 
B) Vertigem. 
C) Desmaio. 
D) Hipotensão. 
E) Arritmia. 

 
28 - A hipertensão arterial é um dos grandes problemas de 
saúde pública. Segundo as referências uma pressão arterial 
pode ser considerada grave quando medir respectivamente: 

A) 85-89 mm/hg (diastólica) e 130 – 139 mm/hg 
(sistólica). 

B) 90- 91mm/hg (diastólica) e 140 - 159 mm/hg 
(sistólica). 

C) < que 90 mm/hg (diastólica) e > que 140 mm/hg 
(sistólica). 

D) < que 85 mm/hg (diastólica) e < que 130 mm/hg 
(sistólica). 

E) > que 110 mm/hg (diastólica) e > que 180 mm/hg 
(sistólica). 

 
 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Passei a vida atrás de eleitores e agora busco os 
leitores. 

(José Sarney, na Veja, dez/97) 
 
29- Das afirmações seguintes: 
I- Através do texto é possível deduzir uma mudança na 
vida profissional. 
II- O vocábulo “recentemente” pode substituir o termo 
“AGORA” sem alteração semântica. 
III- Infere-se do texto que a atividade inicial do autor foi 
passageira. 

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

 
30- O autor do texto sugere estar passando de: 

A) senador a escritor 
B) político a romancista 
C) político a escritor 
D) político a jornalista 
E) escritor a político 

 
 
 



 

 

 

  

As questões 31 e 32 referem-se a tira seguinte: 
 

 
 
31- Das afirmações seguintes: 
I- Podemos afirmar que há nos quadrinhos uma crítica em 
relação a alguns problemas da sociedade moderna. 
II- O autor refere-se a certos fatos da vida social e 
econômica do brasileiro que ocorrem constantemente, 
exceto o mau humor que raramente ocorre. 
III- De acordo com o primeiro quadrinho a suposição de 
que o valor do real possa se equiparar ao do dólar 
constituiu uma esperança remota na sociedade brasileira. 

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

 
32- Os vocábulos seguintes, presentes no texto, são 
substantivos abstratos, exceto: 

A) milagres 
B) policial 
C) transformação 
D) aparição 
E) multiplicação 

 
33- Assinale a alternativa cuja classificação do elemento 
mórfico destacado está incorreto: 

A) esclarecimento (radical) 
B) inquietar (vogal temática) 
C) relembrando (prefixo) 
D) cafeteria (sufixo) 
E) supersensível (vogal de ligação) 

 
34- Assinale a única alternativa que apresenta erro no que 
diz respeito ao gênero das palavras: 

A) A derme 
B) O eczema 
C) O clã 
D) O comichão 
E) A omoplata 

 
35- Assinale a alternativa correta quanto à concordância: 

A) O motorista foi um dos que ajudou os acidentados. 
B) Haviam instrumentos exóticos na orquestra. 
C) Necessitam-se de corretores experientes. 
D) Fazem dias que chegaram os convites para a 

exposição. 
E) Duas folhas eram bastante para o relatório. 

 
 
 
 
 
 

36- Identifique a alternativa em que o emprego do hífen 
está incorreto: 

A) anti-religioso 
B) anti-higiênico 
C) Grã-Bretanha 
D) pan-africano 
E) couve-flor 

 
37- Identifique nas frases seguintes, a que apresenta o 
vocábulo destacado empregado de forma incorreta: 

A) Com o calor ele passou a suar mais. 
B) Saiu sem dar um cumprimento sequer. 
C) Aquela atitude não sortiu efeito. 
D) Esse produto difere muito daquele que eu costumo 

usar. 
E) Por causa do peso, o teto arriou. 

 
38- A crase foi usada de forma correta apenas em: 

A) Esta é a cidade à que iremos. 
B) Este é o autor à cuja obra me refiro. 
C) Esta é a posição à que aspiro. 
D) Vou à Brasília. 
E) Esta comida é igual à que comprei. 

 
39- Identifique a função sintática do termo destacado em 
“Manifestou-se favoravelmente ao réu”: 

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

 
40- No período “O importante é que todos manifestem a 
própria opinião”, a oração destacada classifica-se em: 

A) subordinada substantiva predicativa 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adverbial causal 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
 


