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CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015 

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA
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AUXILIAR DE SAUDE BUCAL

Nome do candidato:

Número de Inscrição:

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 
provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a 
sua substituição.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, 
sendo apenas 1 (uma) resposta correta.

3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de 
respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) horas do início da aplicação 
e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os três últimos candidatos deverão 
retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata de prova.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são 
parte integrante da prova.

5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

6. Os gabaritos preliminares serão divulgados conforme o Cronograma de Execução no site 
www.legalleconcursos.com.br.

7. Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.
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LÍNGUA PORTUGUESA
01. A palavra "estudam" possui:
(A) 7 letras, 7 fonemas.
(B) 7 letras, 6 fonemas.
(C) 7 letras, 8 fonemas.
(D) 7 letras, 1 fonema.
(E) 7 letras, 3 fonemas.

02. São acentuadas pela mesma regra da palavra 
"hífen":
(A) Lê-lo.
(B) Pólen.
(C) Anzóis
(D) Itaú.
(E) Estás.

03. Assinale a alternativa em que o uso do artigo 
foi empregado corretamente:

(A) Ambos alunos saíram satisfeitos.
(B) Todo o edital foi organizado pela banca.
(C) Todos candidatos estudaram para o concurso.
(D) Todos os eles estiveram aqui.
(E) A banca de cujas as provas gosto fará o 
certame.

04. Assinale a alternativa que apresenta um verbo 
conjugado no mesmo tempo e modo do verbo 
"quererás".
(A) Estava.
(B) Comeria.
(C) Estudasse.
(D) Foi.
(E) Será.

05. Assinale a alternativa em que a conjunção 
"COMO" dá ideia de causa.

(A) Como refere o autor, a democracia é 
fundamental.
(B) Estava tão feliz como o colega.

(C) Como estudou muito, conseguiu a aprovação.
(D) Comportava-se como os colegas.
(E) Estudo tanto como os demais.

06. É exemplo de conjunção concessiva:
(A) Porquanto.
(B) Mal.
(C) No entanto.
(D) Embora.
(E) Portanto.

07. Assinale a alternativa em que a palavra foi 
grafada corretamente, conforme a norma culta da 
língua portuguesa:
(A) Mechericar.
(B) Enchame.
(C) Enchente.
(D) Enxurada.
(E) Cóxix.

08. A vírgula na frase "João, José aprovou no 
último concurso." foi usada para:
(A) Isolar o aposto.
(B) Isolar a interpelação.

(C) Marcar o deslocamento do adjunto adverbial de 
certa extensão.
(D) Introduzir uma enumeração.
(E) Enfatizar o nome "João".

09. Assinale a alternativa que apresenta correta 
separação de sílabas.
(A) P-neu-má-ti-co.
(B) Abs-o-lu-to.
(C) Se-cre-ta-ria.
(D) Bis-ne-to.
(E) Cis-plati-no.
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10. Quanto ao gênero, o texto abaixo se classifica 
como:

a moww» 
PfNftL

tm  PWiEw</ 
A Qí h u u c a  

A l í '
IA1 > im ès/ytol!

Disponível

em: <http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2015/04/gues 

t-post-midia-quer-reducao-da.html>Acesso em: 18/03/2015.

(A) Carta do leitor.
(B) História em quadrinho.
(C) artigo de opinião.
(D) Charge.
(E) Tira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A Atenção Básica considera o sujeito em sua 
singularidade, na complexidade, na integralidade e 
na inserção sócio-cultural e busca a promoção de 
sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças 
e a redução de danos ou de sofrimentos que 
possam comprometer suas possibilidades de viver 
de modo saudável. A Atenção básica tem como 
fundamentos, EXCETO:
(A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 
caracterizados como a porta de entrada 
preferencial do sistema de saúde, com território 
adscrito de forma a permitir o planejamento e a 
programação descentralizada, em consonância 
com o princípio da eqüidade.

(B) Efetivar a integralidade em seus vários 
aspectos, a saber: integração de ações 
programáticas e demanda espontânea; articulação 
das ações de promoção à saúde, prevenção de 
agravos, vigilância à saúde, tratamento e

reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e 
em equipe, e coordenação do cuidado na rede de 
serviços.

(C) Desenvolver relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a população 
adscrita garantindo a continuidade das ações de 
saúde e a longitudinalidade do cuidado.
(D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do 
estímulo e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação.
(E) Realizar avaliação e acompanhamento

sistemático dos resultados alcançados, afim de 
burocratizar as ações assim objetivando menos 
atendimentos e menos recursos humanos, 
alcançando a diminuição dos gastos com a saúde 
bucal.___________________________________

12. A Estratégia Saúde da Família visa à 
reorganização da Atenção Básica no país, de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção 
Básica, a Estratégia Saúde da Família deve, 
EXCETO:

(A) Ter caráter substitutivo em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional nos territórios em que 
as Equipes Saúde da Família atuam.
(B) Atuar no território, realizando cadastramento 
domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 
aos problemas de saúde de maneira pactuada com 
a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos 
indivíduos e das famílias ao longo do tempo, 
mantendo sempre postura pró-ativa frente ao 
processo de saúde-doença da população.

(C) Desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional e tendo como foco 
a família e a comunidade.

(D) Buscar a integração com instituições e 
organizações sociais, fora da sua área de 
abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
(E) Ser um espaço de construção de cidadania.
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13. O método mais eficaz de controle do biofilme 
dentário se dá através de:
(A) Escovação dentária.

(B) Enxaguações bucais.
(C) Dentifrícios fluoretados.
(D) Antibióticos semestrais.

(E) Aplicação utópica de flúor._________

14. A eliminação ou destruição completa de todas 
as formas de vida microbiana, sendo executada 
através de processos físicos ou químicos, pode ser 
definida como:
(A) Esterilização.
(B) Desinfecção.
(C) Descontaminação.
(D) Degermação.

(E) Contaminação.________

15. São materiais apropriados para se realizar uma 
moldagem odontológica:
(A) Alginato e Silicona de adição.
(B) Gesso tipo plástico e Elastômero.
(C) Elastômero e Resina petrificada.
(D) Silicona de Adição e Gesso.

(E) Silicona de Condensação e Amálgama de ouro.

16. São considerados os principais fatores 
etiológicos do câncer de boca:
(A) Exposição ao sol e péssima alimentação.
(B) Fumo e álcool.
(C) Refrigerantes e maus hábitos.
(D) Álcool e doces.
(E) Fumo e exposição ao sol.

17. São instrumentais utilizados em uma 
exodontia, EXCETO:
(A) Fórceps.

(B) Porta matrizes.
(C) Sindesmótomo.
(D) Elevadores/Alavancas.
(E) Cureta.

LEGÁLLE

18. A inflamação que ocorre no periodonto de 
proteção do dente é denominada:
(A) Periodontite.
(B) Gengivite.
(C) Fluorose dentária.
(D) Dentinogênese.

(E) Todas as alternativas anteriores estão 
incorretas.

19. "A escovação é um método _____________
de prevenção da cárie dental". Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna:
(A) Químico.
(B) Mecânico.
(C) Profissional.
(D) Biológico.

(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

20. O material mais indicado para realizar a 
limpeza de uma cavidade circundada por dentina 
que irá receber uma restauração de ionômero de 
vidro está indicado na alternativa:
(A) Ácido fosfórico a 37%.

(B) Peróxido de hidrogênio a 35%.
(C) Pasta de pedra pomes.
(D) Ácido poliacrílico a 25%.

(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

21. Assinale a alternativa que contém apenas 
instrumentos/materiais utilizados durante a 
obturação de canais radiculares.

(A) Curatela de Lucas, brunidor e cones de guta- 
percha.

(B) Cimento firme de obturação, cones de papel e 
sindesmótomo.

(C) Espátula de inserção, seringa Centrix® e 
contra matriz.

(D) Calcador de Paiva, cones de guta-percha e 
cimento de obturação.

(E) Tesoura, cones de papel e hollemback.
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22. Após a exodontia do dente 48 incluso, qual a 
recomendação ao paciente? Assinale a alternativa 
correta.

(A) Fazer bochechos com água morna e sal nas 
primeiras 24 horas.

(B) Limpar o interior do alvéolo com cotonete 
embebido em clorexidina.
(C) Evitar exercícios físicos nas primeiras 6 horas 
após a cirurgia.
(D) Evitar escovar os dentes durante as primeiras 
72 horas.

(E) Evitar a alimentação por meio de canudos nas 
primeiras 24 horas.

23. As luvas devem ser usadas durante a prática 
clínica, em todos os procedimentos em que houver 
contato com fluidos corporais contaminados e/ou 
sangue e para todos os pacientes. Sobre o uso das 
luvas, assinale a alternativa correta.
(A) As luvas de PVC são indicadas para 
procedimentos críticos e aconselha-se seu uso por, 
no máximo, 5 horas.
(B) Em caso de atendimento a pacientes de alto 
risco, devem-se usar luvas estéreis.

(C) As luvas devem ser esterilizadas antes do seu 
uso e, se isto não for possível, sempre devem ser 
calçadas e depois lavadas com álcool 
impreterivel mente.

(D) As luvas devem ser reaproveitadas sempre que 
possível para garantia da economia.
(E) Diante de perfuração da luva, deve-se calçar 
imediatamente outra luva sobre a primeira.

24. Na rotina de um consultório odontológico é 
comum que o cirurgião-dentista delegue ao 
profissional auxiliar a função de manipular 

cimentos e outros materiais odontológicos. Sendo 
assim, em relação ao preparo da bandeja, material 
necessário e técnica de manipulação para o 
cimento de fosfato de zinco, pode-se dizer que:
(A) O material deve ser preferencialmente 
manipulado sobre o bloco de espatulação que é 
fornecido pelo fabricante.

LEGALLE

(B) O cimento deve ser manipulado com espátula 
n° 7 e deve ser aplicado na cavidade com 
instrumento de ponta esférica que acompanha o 
kit.

(C) A porção de pó deve ser dividida em 8 partes 
que devem ser incorporadas uma a uma ao líquido, 
executando movimentos rotatórios amplos.
(D) O cimento se apresenta sob a forma de pasta 
base e catalisadora que devem ser manipuladas 
em partes diferentes, por cerca de 10 segundos.
(E) Não se deve jamais utilizar espátula metálica 
para a mistura, pois pode provocar contaminação 
e escurecimento do cimento, devendo-se utilizar 
espátula de plástico descartável.

25. A contaminação cruzada em um consultório 
odontológico pode acontecer através do contato 
direto com sangue ou saliva, ou através da 
transmissão indireta pelo contato com superfícies 
e objetos contaminados e através dos aerossóis 
formados pelos instrumentos rotatórios. Para 
evitar a contaminação cruzada deve-se tomar as 
medidas padrão (ou universais) em todos os 

atendimentos, independentemente do diagnóstico 
confirmado de doença transmissível. Segundo as 
tais normas de biossegurança e a classificação de 
Spaulding para os objetos inanimados, está correta 
a seguinte alternativa:

(A) Os instrumentos considerados semicríticos 
devem sofrer esterilização ou desinfecção de alto 
nível.

(B) Os objetos não críticos são aqueles destinados 
ao contato com a pele não intacta ou com a mucosa 
integra, sem cortá-los.

(C) O instrumental crítico deve sofrer, entre um 
paciente e outro, desinfecção de nível 
intermediário.

(D) A seringa tríplice, as brocas, as agulhas e as 
lâminas de bisturi são classificadas como objetos 
críticos.

(E) Os objetos semicríticos são aqueles que 
destinam-se ao contato com os tecidos, podendo 
cortá-los ou perfurá-los.
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26. O conhecimento da Anatomia Bucal é 
indispensável para que se faça um superior exame 
adequado na busca de alterações que quase 
sempre possuem localização preferencial. Em se 
tratando de anatomia bucal, assinale a alternativa 
correta:

(A) O rebordo gengival superior e inferior é 
constituído pelos processos alveolares mandibular 
e maxilar.

(B) A palata dura constitui o teto da boca e é 
formada pelo osso mandibular.

(C) O rebordo gengival inferior é constituído pelos 
processos alveolares da maxila.
(D) A mucosa oral sinuosa inclui somente a parte 
interna da bochecha.

(E) O soalho da boca é um espaço que vai desde a 
superfície ventral da língua à parte superior do 
rebordo alveolar superior.

27. O conteúdo de Anatomia Dentária é necessário 
também para o reconhecimento adequado de 
atividades que auxiliam o tratamento odontológico 
realizado por cirurgiões-dentistas. Dessa maneira 
é CORRETO compreender que:

(A) A anatomia do primeiro molar decíduo é igual 
à do primeiro molar permanente.

(B) O primeiro molar superior permanente possui 
uma raiz.

(C) A dentição decídua é composta de 20 dentes.
(D) A dentição permanente se completa em torno 
dos 10 anos de idade.

(E) Todas as alternativas estão corretas.

28. Ainda sobre anatomia dentária, leia 
atentamente as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA:

(A) O primeiro molar permanente inferior 
apresenta uma ponte de esmalte.

(B) O primeiro molar permanente superior 
apresenta duas cúspides.

(C) As estruturas de suporte dos dentes são 
compostas pelo dente e osso alveolar.

(D) Os dentes decíduos são iguais aos seus 
correspondentes permanentes.
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(E) Os dentes decíduos geralmente apresentam 
coloração branca leitosa.

29. Material restaurador empregado em 
odontologia para a realização do Tratamento 
Restaurador Atraumático (TRA). Estamos falando 
de:

(A) Amálgama.
(B) Ionômero de vidro.
(C) Resina composta.

(D) Resina fotopolimerizável.
(E) Hidróxido de Cálcio.

30. Para minimizar, prevenir ou reduzir riscos na 
prática odontológica, é necessária a adoção de 

medidas de precauções padrão. As seguintes 
medidas devem ser adotadas de forma universal:
(A) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual.
(B) Lavar as mãos somente entre procedimentos 
realizados em diferentes pacientes afim de 
economizar água.

(C) Manipular com descuido o material perfuro- 
cortante.

(D) Reencapar as agulhas utilizadas sempre que 
possível.

(E) Descartar artigos perfuro-cortante em sacos 
brancos leitosos coletivos.

31. Vacina indispensável aos profissionais de 
saúde, efetivada em três doses, nos períodos de 
zero, um e seis meses de intervalo. Trata-se da 
vacina para prevenir:
(A) Tétano.
(B) Difteria.

(C) Febre Asmática.
(D) Gripe ou Influenza.
(E) Hepatite B.
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32. Assinale a opção correta correspondente ao 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) que 
constitui uma barreira física eficaz para prevenir a 
infecção cruzada e a contaminação do profissional 
de saúde, além de reduzir os riscos de acidentes.
(A) Máscara descartável.
(B) Luva.
(C) Gorro impermeável
(D) Óculos total.
(E) Avental Branco.

33. Com relação aos princípios do Sistema Único 
de Saúde, marque a alternativa ERRADA:
(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência.
(B) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
(C) Integralidade da assistência.
(D) Participação restrita da comunidade.
(E) Direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde.

34. Segundo a Constituição Federal de 1988, a 
saúde é um direito que deve ser garantido pelo 
Estado, marque a alternativa correta:

(A) Somente as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

(B) Somente aos trabalhadores que pagam a 
previdência social.

(C) Somente àqueles que dispõem de planos de 
saúde privados.

(D) Somente e irrestritamente àqueles que 
necessitam de cuidados básicos ou emergenciais 
em saúde.

(E) A todas as pessoas, de forma igualitária.

35. No âmbito do SUS, o "conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema" é denominado de:
(A) Intersetorialidade.

(B) Integralidade.
(C) Hierarquização.

LEGÀLLE

(D) Descentralização.
(E) Equidade.

36. O ser humano tem duas dentições. Na primeira 
e na segunda dentição, respectivamente, quantos 
dentes ele possui?
(A) 16 e 26 dentes.
(B) 24 e 34 dentes.
(C) 20 e 32 dentes.
(D) 16 e 32 dentes.
(E) 22 e 28 dentes.

37. Os ossos da face são:

(A) Nasal, vômer, corneto nasal, lacrimal, maxilar, 
zigomático ou malar, palatino e mandíbula.
(B) Nasal, vômer, lacrimal, maxilar, zigomático ou 
malar, palatino peudo, mandíbula e temporal.
(C) Nasal, lacrimal, maxilar, zigomático ou milar, 
palatino, mandíbula, atemporal e masseter.
(D) Temporal, masseter, pterigoideo lateral, 
zigomático ou malar, platino e mandíbula.
(E) Temporal, nasal, vômer, corneto nasal, 
lacrimal, maxilar, zigomático ou malar, palatino e 
mandíbula superior.

38. Em relação à anatomia dentária, assinale a 
alternativa incorreta.

(A) Os músculos mastigadores têm a função de 
acionar os movimentos da mandíbula.
(B) A articulação têmporo-mandibular é uma 
articulação bilateral situada anteriormente ao 
ouvido.

(C) A maxila é o maior osso da parte superior da 
face.

(D) A mandíbula é constituída pelo corpo, sínfise e 
dois ramos ascendentes.

(E) As glândulas salivares incluem as glândulas 
parótida e a sublingual.
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39. Cada maxila tem um corpo que se assemelha 
a uma pirâmide e quatro processos. Em qual deles 
os dentes estão alojados?

(A) Processo zigmático.
(B) Processo palatino.
(C) Processo frontal superior.
(D) Processo alveolar.
(E) Processo corinoide.

40. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n° 8.080), 
o "conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos" é denominado de:
(A) Reabilitação em Saúde.
(B) Atenção Primária em Saúde.
(C) Vigilância Sanitária.

(D) Vigilância Epidemiológica.

(E) Estratégia Saúde da Família.
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