
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

CADERNO DE PROVA 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 

NOME 

DATA :23/04/2017     INSCRIÇÃO Nº   ________   RG OU CPF________________ 

 
Duração da prova: 03(três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 

Obs.: Você só poderá entregar o caderno de provas e o gabarito somente depois decorrido o tempo de 

1(uma) hora de prova. 

Reserve os 30 minutos finais para marcar o cartão resposta. 

 

INSTRUÇÕES  

 

 Assine o seu nome, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno. 

 Para fazer a prova você usará: 

             Este caderno da prova com 04 (quatro) páginas, sem contar esta capa; 

             U m cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e cargo;  

 Verifique, no caderno de prova: 

Se faltarem folhas e se a sequência de questões, no total de 30,é correta; 

Se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas; 

 Não e permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova; 

 Para cada questão objetiva são apresentadas 04 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a,b,c,d), 

apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; você só deve 

assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, 

MESMO QUE UMA DAS RESPOSTA SEJA A CORRETA. 

 Preencha corretamente a alternativa correta de cada questão no cartão-resposta utilizando caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 

 SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO O CANDIDATO QUE:  
Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelho de calcular, bem como 

rádios gravadores, fone de ouvidos, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o caderno de prova e/ou cartão 

resposta. 

 Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

 A interpretação das questões e parte integrante da prova, não será permitida consulta aos fiscais. 

 Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente 

preenchido e assinado. Você receberá um folheto com a  numeração das questões para que possa anotar 

suas respostas para posterior conferência. A prova e o gabarito serão divulgados no site 

www.quixaba.pe.gov.br  

 O gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2017 a partir das 23h00min, no site 

www.quixaba.pe.gov.br  e afixado no mural da Prefeitura Municipal.  

 Para exercer o direito de recorre contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações 

constantes no edital 001/2017. 

 Após o término da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível a 

utilização dos banheiros e/ou bebedouros. 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

http://www.quixaba.pe.gov.br/
http://www.quixaba.pe.gov.br/


 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 1                                                                                                                                       

Marque a alternativa em que a palavra 

apresentam o números de fonemas igual ao 

número  de letras: 

A)  milhares 

B)  adolescente  
C)  Importância  

D)  Técnica 

 

QUESTÃO 2                                                                                                                                       

Indique a alternativa em que a palavras 

destacada  não é um adjetivo? 

A)  Os BONS candidatos nem sempre são 

eleitos.  

B)  Nas eleições há feriado NACIONAL.  

C)  As pesquisas eliminaram PARTE da 

emoção.  

D)  As GRANDES empresas patrocinam 

candidatos.  

 

QUESTÃO 3                                                                                                                                    

Marque a alternativa onde cuja sequência de 

vocábulos apresenta, na mesma ordem, o 

seguinte: ditongo, hiato, hiato, ditongo. 

A)  joias / fluir / jesuíta / fogaréu 

B) ódio / saguão / leal / poeira 

C)  jamais / Deus / luar / daí  

D) quais / fugiu / caiu / história 

 

QUESTÃO 4                                                                                                                                   

Marque  a alternativa que contenha o verbo 

"querer" conjugado na primeira pessoal do 

singular do futuro do presente (indicativo). 

A) Amanhã eu quererei ver as revistas. 

B) Amanhã eu quero ver as revistas. 

C) Amanhã eu queria ver as revistas. 

D) Amanhã eu queira ver as revistas. 

 

QUESTÃO 5                                                                                                                                   

Na oração "Pagam bem lá?" o sujeito é: 

A) Simples 

B) Oração sem sujeito 

C) Indeterminado 

D) Oculto 

 

 

 
 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO  6                                                                                                                               

Para atender todas as ligações feitas a uma 

empresa são utilizadas 3 telefonistas, 

atendendo cada uma delas, em média, a 130 

ligações diárias. Aumentando-se para 6 o 

número de telefonistas, quantas ligações 

atenderá diariamente cada uma delas em 

média? 

A) 95 

B) 85 

C) 75  

D) 65 

 

QUESTÃO  7                                                                                                                                 

A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. A 

idade do pai está para a idade do filho, assim 

como 7 está para 2. Marque a alternativa que 

determine a idade do pai e do filho: 

 

A)35 anos para o pai e 10 anos para o filho 

B)36 anos para o pai e 9 anos  para o filho  

C)37 anos para o pai e 8 anos  para o filho 

D)38 anos para o pai e 7 anos para o filho 

 

QUESTÃO 8                                                                                                                            

Observe a figura e marque a alternativa 

correta que determine a área (em cm): 

 
 

A) 30 cm
2  

B) 35,5 cm
2 

C) 38,5 cm
2 

D) 40 cm
2 

 

QUESTÃO  9                                                                                                                           

A secretaria de Educação de um determinado 

município do estado de Pernambuco pretende 

distribuir papel sulfite para 200.000 

estudantes do ensino fundamental. Para 

cumprir esse objetivo são compradas 250 

caixas contendo os papéis. Se cada caixa tiver 

200 pacotes e cada pacote 500 folhas então 

podemos afirmar que cada estudante 

receberá: 

A) 130 folhas 

B) 125 folhas 



 

 

C) 190 folhas 

D) 175 folhas 

 

QUESTÃO  10                                                                                                                             

Na compra de um aparelho celular obtive 

desconto de 20% por ter feito o pagamento à 

vista. Se paguei R$ 1.320,00 reais pelo 

aparelho, qual era seu o preço original? 

A) 1.684,00 reais 

B) 1.384,00 reais 

C) 1.584,00 reais  

D) 1.600,00 reais 

 

 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 11                                                                                                                            

Qual das alternativas abaixo, apresenta a 

medida correta mais eficaz para prevenir a 

cárie e a doença periodontal: 

A) Uso de selante 

B) Escovação dentária com dentifrício fluoretado  

C) Uso de flúor sistêmico 

D) Escovação dentária e uso de comprimidos 

fluoretados;  

 

QUESTÃO 12                                                                                                                            

Assinale a alternativa correta que se refere a 

uma atribuição do Auxiliar de Saúde Bucal: 

A) Realizar, de forma autônoma e independente, 

procedimentos educativos e preventivos aos 

usuários, individuais ou coletivos, como as 

orientações de escovação e uso de fio dental. 

B) Proceder à desinfecção e esterilização de 

materiais e instrumentos utilizados. 

C) Determinar o instrumental e materiais 

(sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o 

trabalho do odontólogo. 

D) Realizar, de forma autônoma e independente, 

procedimentos educativos e preventivos aos 

usuários, individuais ou coletivos, como 

evidenciação de placa bacteriana. 

 

QUESTÃO 13                                                                                                                            

Avalie as afirmativas que seguem sobre ações 

pertinentes ao Auxiliar de Saúde Bucal:  

I- Realizar controle de infecção em 

odontologia. 

II-   Registrar dados e analisar informações 

relacionadas ao controle administrativo em 

saúde bucal. 

III- Realizar rotinas referentes ao 

atendimento do usuário, conforme 

protocolo do serviço. 

IV- Selecionar e adquirir equipamentos 

odontológicos na quantidade e qualidade 

compatíveis com as dimensões do consultório 

dentário 

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:  

A) todas as afirmativas estão corretas.  

B) apenas a afirmativa II está correta;  

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas; 

D) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;  

 

QUESTÃO 14                                                                                                                          

O fórceps usado para extrair o dente 21 é o: 

A) 18R 

B) 150 

C) 151  

D) 18L 

 

QUESTÃO 15                                                                                                                        

A esterilização através da estufa pelas normas 

de vigilância sanitária obtém-se a 

A) 160 °C por 2 horas  

B) 160 °C por 1 hora 

C) 170 °C por 30 minutos 

D) 170 °C por 10 minutos 

 

QUESTÃO 16                                                                                                                        

Dentre as alternativas abaixo assinale a que 

corresponde a uma técnica radiográfica 

extrabucal:  

A) Oclusal; 

B) Periapical; 

C) Interproximal;  

D) Panorâmica; 

 

QUESTÃO 17                                                                                                                        

Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre 

sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do 

Técnico em Saúde Bucal, EXCETO: 

A) organizar e executar atividades de higiene 

bucal;  

B) manipular materiais de uso odontológico;  



 

 

C) suturar alvéolos;  

D) processar filme radiográfico;  

 

QUESTÃO 18                                                                                                                       

Analise as afirmativas abaixo sobre o Sistema 

Único de Saúde e suas atribuições. 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. 

 

Marque a alternativa correta: 

A) apenas a afirmativa I está correta.  

B) apenas a afirmativa II está correta. 

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 19                                                                                                                       

Indique o material odontológico que é 

comercializado em pó e líquido: 

A) ácido fosfórico; 

B) silicona de adição; 

C) ionômero de vidro; 

D) resina composta; 

 

QUESTÃO 20                                                                                                                       

Para a melhor segurança da equipe de 

trabalho, os instrumentais utilizados em 

atendimento clínico devem receber como 

primeiro tratamento após o uso: 

A) Devem ser desinfetados em cuba com 

glutaraldeído a 2%. 

B) A desinfecção com álcool 90º. 

C) Devem ser autoclavados. 

D) Devem ser deixados cuba com água destilada. 

 

QUESTÃO 21                                                                                                                       

Analise as afirmativas com relação 

à anatomia oral: 

I - Os dentes desempenham funções 

mastigatórias, estéticas e fonéticas. 

II - Na dentição decídua, não existem 

pré‐molares. 

III - A formação dos dentes inicia‐se logo após o 
nascimento do bebê. 

 

Marque a alternativa correta: 

 

A) apenas a afirmativa I está correta.  

B) apenas a afirmativa II está correta. 

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 22                                                                                                                      

O cirurgião‐dentista para fazer anotações 

sobre a condição de saúde bucal do paciente 

na consulta inicial utiliza uma representação 

esquemática dos dentes da arcada do 

paciente. Essa representação esquemática é 

chamada de:  

A) histórico odontológico pregresso. 

B) odontograma. 

C) periograma 

D) ficha dentária inicial. 

  

QUESTÃO 23                                                                                                                       

O processo de esterilização dos instrumentais 

odontológicos com autoclave deve utilizar, 

obrigatoriamente: 

A) água destilada 

B) água oxigenada  

C) soro fisiológico 

D) água filtrada 

 

QUESTÃO 24                                                                                                                     

Com relação às competências dos Auxiliar de 

Saúde Bucal, analise as afirmativas a seguir: 

I. Deve desenvolver, em equipe, ações de 

promoção da saúde e prevenção de riscos 

ambientais e sanitários, visando uma melhor 

qualidade de vida da população. 

II. Deve realizar ações de atendimento 

clínico‐odontológico voltadas para o 

restabelecimento da saúde, conforto, estética e 

função mastigatória do indivíduo. 

III. Deve organizar o ambiente de trabalho, 

considerando a sua natureza e as finalidades das 

ações desenvolvidas em saúde bucal. 

  

Marque a alternativa correta: 

 

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 I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 25                                                                                                                      

Marque a alternativa em que apresenta 

atividades que devem ser 



 

 

realizadas EXCLUSIVAMENTE pelos 

auxiliares de saúde bucal. 

A) Processar filme radiográfico, confeccionar 

modelos de gesso e realizar moldagens. 

B) Processar filme radiográfico, confeccionar 

modelos de gesso e manipular materiais de uso 

odontológico. 

C) Realizar tomadas radiográficas de uso 

odontológico, realizar moldagens e processar 

filme radiográfico. 

D) Instrumentar os cirurgiões dentistas nas 

intervenções clínicas, manipular materiais de uso 

odontológico. 

 

QUESTÃO 26                                                                                                                      

Com relação às atribuições dos Auxiliares de 

Saúde Bucal, Analise as afirmativas: 

I- É vedado ao auxiliar de saúde bucal realizar, 

em equipe, levantamento de necessidades de 

saúde bucal. 

II- É vedado ao auxiliar de saúde bucal exercer 

sua atividade de forma autônoma. 

III- É de competência do auxiliar de saúde bucal 

adotar medidas de biossegurança visando ao 

controle de infecção. 

 

Marque a alternativa correta: 

A) apenas a afirmativa I está correta.  

B) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 27                                                                                                                     

Marque a opção que indica o método auxiliar 

mais indicado para a limpeza dos espaços 

interproximais em pacientes sem diastemas. 

A) Escovas unitufo 

B) Escova interproximal. 

C) Fio dental. 

D) Palitos dentais. 

 

QUESTÃO 28                                                                                                                     

A área onde deve estar situado tudo que se 

transfere à boca do paciente, tal como a 

bandeja com os instrumentos, permitindo que 

eles sejam alcançados apenas com o 

movimento do antebraço, é chamada de: 

A) zona de transferência 

B) zona de trabalho. 

C) zona de atendimento. 

D) zona ergonômica. 

 

 

 

 

QUESTÃO 29                                                                                                                     

Com relação a escovação dentária, assinale a 

alternativa CORRETA:  

A) Sempre estimular o paciente para que ele 

remova de forma eficaz o biofilme dental.  

B) Recomenda-se o uso de escova dental com 

cerdas duras. 

C) A higienização sequencial não permite que o 

paciente tenha noção das áreas higienizadas.  

D) O bochecho com solução antisséptica sempre 

substitui a escovação dentária.  

 

QUESTÃO  30                                                                                                                     

Marque a alternativa que contém somente 

instrumentos/materiais utilizados durante a 

obturação de canais radiculares. 

A) Espátula de inserção, seringa Centrix® e 

contra matriz. 

B) Cimento firme de obturação, cones de papel e 

sindesmótomo. 

C) Calcador de Paiva, cones de guta-percha e 

cimento de obturação. 

D) Curatela de Lucas, brunidor e cones de guta-

percha. 

 


