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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Concurso Público nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de 

prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 

do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a 

anulação da questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

Cartão Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

______________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

INSTRUÇÃO: Considere a imagem a seguir para responder as questões nº 1, nº 2 e nº 3: 

 

 
 

01. As estruturas apontadas em 7 e 8 representam, respectivamente: 

A) Fórnice do vestíbulo e Mucosa labial. 

B) Mucosa labial e Fórnice do vestíbulo. 

C) Freio lateral e Mucosa alveolar. 

D) Mucosa alveolar e Freio lateral. 

 

02. As estruturas apontadas em 9 e 10 representam, respectivamente: 

A) Prega pterigomandibular e Fórnice labial. 

B) Fórnice labial e a Prega pterigomandibular. 

C) Freio labial inferior e Freio lateral. 

D) Freio lateral e o Freio labial inferior. 

 

03. Considerando a imagem, qual o dente localizado acima do freio lateral? 

A) 42. 

B) 43. 

C) 32. 

D) 33. 

 

04. Compete ao auxiliar de saúde bucal, sob supervisão do TSB ou do cirurgião dentista: 

A) Preparar modelos em gesso. 

B) Remover suturas. 

C) Exercer a atividade de forma autônoma. 

D) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-

dentista. 

 

 

 



3 
 
 

05. A estrutura mais dura e densamente mineralizada do dente é denominada: 

A) Dentina. 

B) Cemento. 

C) Esmalte. 

D) Polpa. 

 

06. Quantos dentes compõe a dentição decídua? 

A) 24. 

B) 20. 

C) 28. 

D) 32. 

 

07. A evidenciação de placa bacteriana é feita com evidenciadores de placa específicos. Qual dos 

indicados abaixo não se enquadra nesse grupo? 

A) Azul de metileno. 

B) Fucsina básica. 

C) Verde Bismark. 

D) Violeta genciana. 

 

08. O flúor é um mineral natural, encontrado em toda a crosta terrestre e largamente distribuído 

pela natureza. Sobre o flúor, considere os itens a seguir: 

I. A única fonte de flúor, atualmente, vem da água tratada e algumas bebidas vendidas 

comercialmente. 

II. O flúor é considerado como um mineral essencial. 

III. A medida de maior impacto para o controle do desenvolvimento da cárie tem sido o uso de 

flúor, ainda que seu uso isolado não impeça o desenvolvimento da cárie, apenas reduza a sua 

progressão. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, II e III. 

D) II e III, apenas. 

 

09. São medidas tópicas de aplicação de flúor, exceto: 

A) Pasta de dente fluoretada. 

B) Aplicação de gel de flúor liofilizado. 

C) Bochechos com flúor. 

D) Aplicação tópica de flúor profissional. 
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10. “A cariogenicidade da dieta é determinada pela presença de carboidratos, principalmente a 

_____________. As bactérias presentes na boca liberam ácidos quando metabolizam os alimentos 

que ficam acumulados nos dentes e língua. Isso causa a _______________ dos dentes e pode 

desencadear o processo de cárie.” 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto: 

A) Sacarose – Desmineralização. 

B) Maltose – Desmineralização. 

C) Sacarose – Mineralização. 

D) Maltose – Mineralização. 

 

11. O controle mecânico da placa bacteriana pode ser feito através de: 

A) Aplicação de flúor em bochechos. 

B) Campanhas de educação em saúde. 

C) Promoção de dieta não cariogênica. 

D) Escovação dentária. 

 

12. A primeira manifestação clínica da saída de minerais do dente é a lesão de: 

A) Mancha castanha. 

B) Mancha branca. 

C) Cavitação. 

D) Hiperpigmentação. 

 

13. Sobre os materiais restauradores, alloy e duracast são tipos de: 

A) Porcelanas. 

B) Resinas acrílicas. 

C) Ligas metálicas. 

D) Resinas compostas. 

 

14. Considere a alternativa incorreta sobre o cimento ionômero de vidro: 

A) Atualmente, o cimento de ionômero de vidro (CIV) está disponível em duas formulações: o 

ionômero de vidro convencional e o ionômero de vidro híbrido ou modificado por resina. 

B) Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) são materiais restauradores que consistem de 

partículas inorgânicas de vidro, dispersas numa matriz insolúvel de hidrogel. 

C) Esses tipos de cimentos tomam presa somente por forma química (não precisam da 

presença de luz para endurecer). 

D) Têm se destacado cada vez mais como materiais restauradores de caráter definitivo, devido 

às suas propriedades biologicamente favoráveis e a sua boa performance em longo prazo. 

 

15. São vantagens da amálgama de prata como material restaurador, exceto: 

A) Baixo custo. 

B) Benefícios estéticos. 

C) Alta resistência e durabilidade. 

D) Técnica relativamente simples. 
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16. O alginato é um dos materiais mais usados na moldagem odontológica. Sobre o alginato é 

correto afirmar que: 

A) Há flexibilidade do molde geleificado. 

B) Possui custo elevado. 

C) Necessita de vários equipamentos para manipulação. 

D) Dificuldade de mistura e manipulação. 

 

17. O instrumental odontológico utilizado para a remoção do osso é denominado: 

A) Goiva. 

B) Cinzel. 

C) Cureta. 

D) Sindesmótomo. 

 

18. São itens que devem contar na ficha clínica do paciente, exceto: 

A) Anamnese e exame clínico. 

B) Identificação do paciente e do profissional. 

C) Plano de tratamento, receitas e atestados. 

D) Orçamento, intercorrências e exames complementares. 

 

19. Sobre a higiene bucal, as dedeiras são indicadas para: 

A) Pacientes que fazem uso de próteses. 

B) Pacientes que fazem uso de aparelho ortodôntico. 

C) Limpeza da gengiva e boca de bebês. 

D) Pacientes em pós-operatório de implantes. 

 

20. Os caninos superiores têm a face vestibular composta por: 

A) 2 lobos. 

B) 3 lobos. 

C) 4 lobos. 

D) 5 lobos. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de nº 21 a nº 28 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente 

antes de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

21. No Texto, a partícula “que” (linha 11) exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Conjunção integrante. 

C) Conjunção temporal. 

D) Conjunção comparativa. 

 

22. “[...], um homem decidiu comprar o último combo de cheeseburguer com fritas [...]” (linhas 2 a 

4). Os termos destacados exercem função sintática de: 

A) Objeto indireto. 

B) Predicado verbal. 

C) Sujeito. 

D) Objeto direto. 
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23. “Quando o McDonald's fechou todas suas lanchonetes na Islândia, [...]” (linhas 1 e 2). A palavra 

destacada, no contexto em que está inserida, exerce função morfológica de: 

A) Preposição. 

B) Advérbio. 

C) Substantivo. 

D) Pronome. 

 

24. Das palavras presentes no Texto, é correto afirmar que a palavra “Islândia” (linha 2) é acentuada 

pelo mesmo motivo da seguinte palavra: 

A) “indestrutível” (linha 9) 

B) “agência” (linha 7) 

C) “país” (linha 13) 

D) “sanduíche” (linha 22) 

 

25. “[...], que fica guardado em uma redoma de vidro em Snotra House, [...]” (linhas 11 a 13). O 

trecho retirado do Texto exerce função sintática de: 

A) Adjunto adnominal. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Complemento nominal. 

D) Agente da passiva. 

 

26. As partículas “a” (linha 8) e “a” (linha 22) retiradas do Texto são classificadas morfologicamente, 

respectivamente, como: 

A) Artigo definido – Artigo definido.  

B) Preposição – Artigo definido. 

C) Artigo definido – Preposição. 

D) Preposição – Preposição. 

 

27. Sobre a pontuação presente no Texto, analise:  

I. A vírgula imediatamente após a palavra “decompõem” (linha 6) poderia ser suprimida, sem 

prejuízos à correção do Texto; 

II. Manteria a correção gramatical caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “McDonald's” (linha 1); 

III. A vírgula empregada na linha 19 é obrigatória. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Apenas o item III está correto. 

 

28. A crase empregada na linha 10 foi empregada pela mesma razão que a seguinte alternativa: 

A) Fui à feira ontem. 

B) Adoro bife à milanesa. 

C) Os moleques costumam nadar no rio às escondidas. 

D) Eles vivem à custa do Estado. 
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29. Há erro de concordância na seguinte alternativa: 

A) Cada um dos que ali estavam tinha um forte compromisso com o marxismo. 

B) Os Emirados Árabes sempre exportou petróleo. 

C) De repente, apareceram muitos companheiros que apoiaram de imediato o protesto. 

D) “Suspendeu-se a uma das palmeiras que servia de esteio à choça, e por um desses 

movimentos ágeis...” (José de Alencar) 

 

30. Assinale a alternativa em que o substantivo feminino se encontra incorreto com base no 

substantivo masculino: 

A) hebreu → hebreia. 

B) ator → atriz. 

C) herói → heroína. 

D) presidente → monja. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. O encontro de líderes do BRICS terminou no dia 14 de novembro de 2019, em Brasília. Ao fim 

da reunião, os cinco países membros do BRICS divulgaram uma declaração conjunta. Dentre 

outros, o documento assinado apresenta os seguintes pontos: 
(Fonte adaptada: g1.globo.com) 

I. Compromisso com as metas de redução das emissões de carbono fixadas a partir do Acordo 

de Paris; 

II. Reforma "abrangente” das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança; 

III. Preocupação com a possibilidade de uma corrida armamentista no espaço exterior. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

32. O dia 15 de novembro marca o aniversário da Proclamação da República. O evento de 1889 

selou o fim de 300 anos de monarquia no Brasil. Foi precedido pela abolição da escravidão e abriu 

caminho para o rearranjo de forças políticas e mudanças importantes no país. 
(Fonte adaptada: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-

rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil) 

 

Com a mudança de regime, o Brasil deixou de ser monarquia para adotar um modelo de:  

A) República federativa presidencialista. 

B) República interventiva presidencialista. 

C) República fundamentalista presidencialista. 

D) República moralista presidencialista. 

 

 

 

 

 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil
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33. O ex-presidente Lula, foi solto no mês de novembro, após quase dois anos de prisão. A sua 

soltura deu-se após uma decisão sobre a prisão em 2º instância. Essa decisão foi tomada pelo: 

A) Supremo Tribunal Eleitoral. 

B) Superior Tribunal de Justiça. 

C) Supremo Tribunal Federal. 

D) Superior Tribunal de Execuções Penais. 

 

34. Analise a imagem a seguir: 

 
Considerando as regiões brasileiras, o mapa acima apresenta respectivamente conforme a 

numeração, as seguintes regiões: 

A) (1) Sudeste / (2) Sul / (3) Centro-Oeste. 

B) (1) Sul / (2) Sudeste / (3) Centro-Oeste. 

C) (1) Sul / (2) Centro-Oeste / (3) Sudeste. 

D) (1) Sudeste / (2) Centro-Oeste / (3) Sul. 

 

35. No mês de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro decidiu extinguir, por meio de uma 

medida provisória, o seguro obrigatório de veículos, o: 

A) ISS. 

B) DPVAT. 

C) IPVA. 

D) Licenciamento. 


