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CONCURSO PÚBLICO - GERAL 

SÃO MARCOS/RS 
 

Auxiliar de Consultório Dentário 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Legislação  
Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
06 
06 
10 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma 
ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o 
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, 
liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre e assinatura do lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do 
local, simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

De onde vem o cheiro de chuva? 
 

É só o tempo fechar e percebermos que vai chover para 
começarmos a sentir o cheiro característico da chuva. Mas 
você sabe de onde vem esse cheiro? Na verdade, ele não 
vem da chuva, mas da ação que ela tem sobre a terra. 

Alguns fatores contribuem para o surgimento desse 
cheiro tão marcante. Um deles é um óleo secretado 
por algumas plantas durante períodos secos. Depois de 
muito tempo sem chover, esses óleos se acumulam no solo e 
são liberados quando a chuva o atinge. Por isso, o cheiro 
costuma ser mais forte no primeiro dia de chuva após um 
longo período de seca. 

Além disso, algumas substâncias presentes no solo são 
lançadas no ar quando chove. Quando uma gota de chuva 
atinge o solo, forma-se uma pequena bolha de ar embaixo 
dela. Depois, essas bolhas começam a subir e estouram no 
ar, carregando milhares de substâncias produzidas pelas 
bactérias. 

A geosmina é uma dessas substâncias, produzida 
pela Streptomyces coelicolor, bactéria que vive no solo. A 
geosmina - perfume da terra, em grego - é conhecida por 
gerar o agradável cheiro de chuva. 

A acidez da chuva também pode colaborar para o 
surgimento do odor, principalmente em grandes centros 
urbanos. Em contato com poluentes, a água da chuva produz 
reações químicas ao atingir a terra, dando origem a um 
cheiro menos agradável que o normal. 

(Fonte: Uol - adaptado.) 
 

1) Em conformidade com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. Em centros urbanos, a acidez da chuva não é algo que 

colabora com o surgimento do cheiro de chuva. 
II. O óleo expelido por algumas plantas durante períodos 

secos é um fator que contribui para o surgimento do 
marcante cheiro de chuva.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

2) Assinalar a alternativa cuja palavra NÃO possui encontro 
consonantal: 
 
a) Principalmente.  
b) Agradável. 
c) Sobre. 
d) Chuva. 
 

3) Na frase “A geosmina é uma dessas substâncias(...)”, o 
verbo sublinhado está no tempo: 
 
a) Presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Pretérito imperfeito. 
d) Futuro do presente. 
 

4) Quanto à flexão de número, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Figurão - figurães. 
b) Alemão - alemões. 
c) Bênção - bênçãos. 
d) Sótão - sótões. 
 

5) A palavra sublinhada em “Tinha um vocabulário crasso.” 
pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por: 
 
a) Tosco. 
b) Erudito. 
c) Conveniente. 
d) Polido. 
 

6) Assinalar a alternativa que apresenta um substantivo 
concreto: 
 
a) Flor. 
b) Produção. 
c) Beleza. 
d) Vingança. 
 

7) Sobre a divisão silábica, assinalar a alternativa cuja 
palavra é polissílaba: 
 
a) Tetraedro. 
b) Sensível. 
c) Concussão. 
d) Objeto. 
 

8) Assinalar a alternativa cuja palavra está grafada 
CORRETAMENTE: 
 
a) Maçã. 
b) Maxado. 
c) Mormasso. 
d) Marsso. 
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9) Sobre o uso dos sinais de pontuação, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Ela, estava atrasada.  
b) Poderei! ir à festa amanhã. 
c) Os vizinhos são, hospitaleiros.  
d) Como posso ajudar? 
 

10) Em relação à flexão de grau dos substantivos, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O aumentativo de “floco” é “flóculo”. 
(_) O diminutivo de “rio” é “riacho”. 
 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E.  
  

MATEMÁTICA 
 
11) Pedro deseja fazer cachorro-quente para uns amigos e, 
para isso, ele tem que comprar pão e salsicha. Sabe-se que 
os pães vêm em embalagens de 8 unidades, e que as 
salsichas vêm em embalagens de 10 unidades. Pedro deseja 
comprar a mesma quantidade de pães e de salsichas. Sendo 
assim, quantas embalagens de pães ele terá que comprar? 
 
a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 
 

 

 

12) Anderson Dias é o primeiro brasileiro a conhecer todos 
os 196 Países do mundo reconhecidos pela ONU, em 543 
dias. Ele superou o recorde da norte-americana Taylor 
Demonbreun, que completou a mesma viagem em 554 dias.  

(Fonte: CNN Brasil - adaptado.) 
 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que o 
tempo de viagem o brasileiro superou o da norte-americana, 
em número de dias, igual a: 
 
a) 9 
b) 10 
c) 12 
d) 11 
 
 

13) Certa praça com formato retangular possui 50m de 
comprimento e 35m de largura. Sabendo-se que 1/4 da área 
total dessa praça é um espaço exclusivo para crianças, 
assinalar a alternativa que apresenta o valor da área do 
espaço exclusivo para crianças: 
 
a) 437,5m² 
b) 439,5m² 
c) 442m² 
d) 444m² 
 

 

 

14) Certa escola possui um total de 680 alunos. Sabendo-se 
que 65% dos alunos são meninas, ao todo, quantos meninos 
há nessa escola? 
 
a) 242 
b) 238 
c) 236 
d) 234 
 

 

 

15) Considerando-se que, em certa mistura, são utilizados 
3kg de cimento e 9kg de areia, quantos kg de cimento 
devem ser utilizados em uma mistura que utiliza 6kg de 
areia, de modo que a proporção seja mantida? 
 
a) 2kg 
b) 1,5kg 
c) 1kg 
d) 0,5kg 
 

 

 

16) Sabendo-se que a razão entre a idade de João e de seu 
pai é igual a 2/5, e que João tem 18 anos, qual a idade do pai 
de João? 
 
a) 44 
b) 45 
c) 46 
d) 47 
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17) Dubai inaugurou a piscina mais funda do mundo, novo 
ponto de atração dos Emirados Árabes Unidos. O volume 
necessário para encher a nova piscina é de 14 milhões de 
litros de água, o equivalente a seis piscinas olímpicas.  

(Fonte: CNN Brasil - adaptado.) 
 

Com base nas informações da notícia acima, o volume da 
piscina inaugurada em Dubai, expresso em metros cúbicos, é 
igual a: 
 
a) 14 
b) 140 
c) 1.400 
d) 14.000 
 

 

 

18) Augusto, Breno, João e Pedro formam uma fila, de modo 
que Pedro não é o primeiro, João está logo atrás de Augusto 
e Breno é o último da fila. Sendo assim, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Augusto é o segundo da fila. 
b) João é o primeiro da fila. 
c) Pedro é o segundo da fila. 
d) João é o segundo da fila. 
  
 
 
  

LEGISLAÇÃO 
 
19) De acordo com a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil tem como fundamentos:  
 
I. A cidadania. 
II. A indignidade da pessoa humana. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

20) Considerando-se a Constituição Federal, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Todos são ___________ perante a lei, _______ distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a ____________ do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
 
a) iguais | sem | inviolabilidade 
b) distintos | com | violabilidade 
c) iguais | com | violabilidade 
d) distintos | sem | inviolabilidade 
 

21) Em relação à Lei Orgânica do Município, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Na composição da Mesa e das comissões será vedada a 

representação proporcional dos partidos. 
b) A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu 

Presidente, a um quarto de seus membros e ao Prefeito. 
c) O mandato de membro da Mesa é de 4 anos, vedada a 

recondução para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente. 

d) O número de Vereadores será proporcional à população 
do Município, observados os limites estabelecidos pela 
Constituição Federal. 

 

22) Em conformidade com a Lei Complementar nº 32/2012 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______ é a aceitação expressa das atribuições, deveres e 
responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura 
de termo pela autoridade competente e pelo _________. 
 
a) Nomeação | juiz 
b) Posse | nomeado 
c) Nomeação | nomeado 
d) Posse | juiz 
 

23) De acordo com a Lei Complementar nº 32/2012 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, são requisitos 
básicos para o ingresso no serviço público municipal: 
 
I. Ter idade mínima de dezoito anos. 
II. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
 
a) Somente o item I está correto.  
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Somente o item II está correto. 
 

24) Em relação à Lei Complementar nº 32/2012 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os cargos públicos serão de provimento temporário ou 

em comissão. 
b) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo 

público. 
c) É permitido cometer ao servidor atribuições diversas das 

de seu cargo, exceto encargos de direção, chefia ou 
assessoramento e comissões legais.  

d) O prazo de validade do concurso será de até dois anos, 
sem prorrogação. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
25) São consideradas ações prejudiciais ao meio ambiente: 
 
I. O desmatamento da Floresta Amazônica e de outros 

ecossistemas. 
II. O uso inadequado do solo. 
III. A queima exagerada de combustíveis fósseis. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

26) Um boato de descoberta de ouro na comunidade de 
Rosarinho, na cidade de Autazes, no Amazonas, a 110 
quilômetros de Manaus, atraiu centenas de garimpeiros 
para a região. (Fonte: Ciclo Vivo - adaptado.) 
 
Sobre o assunto da notícia, analisar a sentença abaixo: 
 
O garimpo é feito a partir da utilização de dragas, isso é, 
equipamentos que cavam o fundo do rio em busca de 
minério (1ª parte). O trabalho realizado pelas dragas polui e 
impacta diretamente o meio ambiente e as comunidades 
ribeirinhas e indígenas (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

27) Trata-se do maior exame de acesso ao Ensino Superior 
do País. Com as notas em mãos, é possível concorrer a vagas 
em instituições públicas e privadas em todo o Brasil e 
também em instituições estrangeiras. O exame descrito no 
trecho acima é o: 
 
a) Prouni. 
b) FIES. 
c) Enade. 
d) ENEM. 
 

28) O Word mostra quatro opções de alinhamento de 
parágrafo. Na imagem abaixo, a opção de alinhamento 
selecionada é: 
 

 
 
a) Alinhar à esquerda. 
b) Alinhar à direita. 
c) Centralizar. 
d) Justificar. 
 

29) No Windows 10, otimizar as unidades pode ajudar o 
computador a funcionar melhor e inicializar mais 
rapidamente. Para otimizá-las, é possível utilizar a 
ferramenta nativa denominada: 
 
a) Limpeza de disco. 
b) Desfragmentador de disco. 
c) Windows Defender.  
d) Backup. 
 

30) Alguns dos riscos relacionados ao uso de cookies são: 
 
I. Compartilhamento de informações. 
II. Exploração de vulnerabilidades. 
III. Autenticação automática. 
IV. Coleta de informações pessoais. 
V. Coleta de hábitos de navegação. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens IV e V. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Todos os itens. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, os serviços de 
saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em 
razão de agravo ou de situação laboral, necessita de 
atendimento especial, são denominados como: 
 
a) Portas de entrada. 
b) Rede de Atenção à Saúde. 
c) Serviços Especiais de Acesso Aberto. 
d) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 
 



 
 
 

5  www.objetivas.com.br 
 

32) Segundo a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, a 
prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 
efetivadas, entre outras, por meio de: 
 
I. Cadastramento da população idosa em base territorial. 
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 
III. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para 

redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

33) Segundo a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, a pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, 
entre outros: 
 
I. Atendimento em serviços públicos. 
II. Proteção e socorro, apenas em situações de emergência. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

34) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), na equipe de saúde, é uma atribuição do Auxiliar em 
Saúde Bucal (ASB): 
 
a) Realizar supervisão do técnico em saúde bucal. 
b) Realizar procedimentos como curativos, administração de 

medicamentos, vacinas e coleta de material para exames. 
c) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções 

clínicas. 
d) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos 

de atenção. 
 

35) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 17 - 
Saúde Bucal, sobre as competências exclusivas do Auxiliar de 
Consultório Dentário, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(_) Realizar supervisão técnica do Técnico em Higiene 

Dental. 
(_) Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a 

outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

(_) Instrumentalizar e auxiliar o Cirurgião Dentista e/ou o 
Técnico em Higiene Bucal nos procedimentos clínicos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - C. 
 

36) Em conformidade com o Manual de Condutas: Controle 
de Infecções e a Prática Odontológica em tempos de AIDS, 
sobre os procedimentos recomendados em caso de 
exposição à material biológico, analisar a sentença abaixo: 
 
Uma exposição ocupacional que requer profilaxia pós-
exposição é definida como uma injúria percutânea, como, 
por exemplo, acidentes com agulhas ou objetos perfuro-
cortantes (1ª parte). Após exposição com material biológico, 
cuidados locais com a área exposta devem ser 
imediatamente iniciados. Recomenda-se lavagem rigorosa 
com éter, hipoclorito ou glutaraldeído (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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37) De acordo com BOYD, sobre alguns instrumentos 
odontológicos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Cinzel para esmalte. 
(2) Cinzel reto. 
 
(_) Sua função é limpar e regularizar as paredes durante o 

preparo cavitário e remover o esmalte sem suporte de 
dentina.  

(_) Sua função é deixar plano e clivar o esmalte durante o 
preparo cavitário.  

(_) Uma das características desse instrumento é a borda 
cortante de bisel simples.  

(_) Uma das características desse instrumento é a borda 
cortante no mesmo plano do cabo.  

 
a) 1 - 2 - 1 - 2.  
b) 1 - 2 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 1 - 2. 
d) 2 - 1 - 2 - 1. 
 

38) Em relação às funções do grupo dentário, analisar a 
sentença abaixo:  
 
Os dentes pré-molares estão presentes apenas na dentição 
permanente, composta por 8 elementos: 4 superiores e 4 
inferiores (1ª parte). Os molares estão presentes apenas na 
dentição permanente, sendo 6 superiores e 6 inferiores 
(2ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte.  
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta.  
d) Totalmente incorreta.  
 

39) O ciclo de esterilização de materiais em autoclaves 
compreende: 
 
a) Remoção do ar, admissão de vapor, exaustão do vapor e 

secagem dos artigos. 
b) Remoção do ar, liberação de gás, exaustão do gás e 

blindagem dos artigos. 
c) Remoção dos líquidos, admissão de vapor, exaustão do 

gás e secagem dos artigos. 
d) Remoção do ar, liberação de gás, exaustão do vapor e 

aspersão dos artigos. 
 

 

40) Sobre o processamento de radiografias, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O filme super-revelado tem aparência clara e acontece 

devido ao tempo excessivo de revelação ou solução de 
revelação muito quente. 

b) Quando o filme apresenta pontos brancos ou claros, 
houve contato do filme com o revelador antes do 
processamento, causando manchas de revelador na 
radiografia. 

c) O filme arranhado apresenta linhas ramificadas, finas e 
pretas, o que ocorre quando a embalagem do filme é 
aberta antes de o operador tocar em objeto condutor ou 
quando a embalagem do filme é aberta rapidamente. 

d) Quando o revelador ou fixador estão esgotados (muito 
usados ou antigos), aparece uma mancha amarelo-
amarronzada na radiografia. 
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