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Caderno
de Prova

abril

10 10 de abril
das 9 às 12 h
3 h de duração*
30 questões

M08 Auxiliar de Consultório Dentário (ESF)
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

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

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
“A profissão do dentista é a mais completa, porque o
dentista faz pontes, como engenheiros; coroas, como
os floristas; extrai raízes, como os matemático; perfura,
como os mineiros; faz esperar, como as noivas; faz
sofrer, como os gerentes de bancos; esculpe, como os
artistas, e faz você sorrir igual a uma criança.”
http://vidadedentista.com.br/tag/texto

1. Analise as afirmativas abaixo.
1. Para evitar a excessiva repetição da forma
verbal faz, podem-se substituir duas delas,
respectivamente, por constrói (pontes) e
deixa (esperar).
2. Substituindo o dentista por os dentistas
as formas verbais extrai, perfura e esculpe
ficam, respectivamente, extraem, perfuram e
esculpem.
3. A oração “porque o dentista faz pontes,
como engenheiros” é coordenada sintética
conclusiva.
4. Em “coroas, como os floristas” há uma oração
subordinada adverbial final.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

(10 questões)
2. Assinale a alternativa que justifica corretamente o
emprego do acento gráfico.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

é (oxítona em e)
você (oxítona em e)
raízes (proparoxítona)
profissão (oxítona em ão)
matemáticos (paroxítona em os)

3. Assinale a alternativa em que as palavras estão
grafadas corretamente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

pezo – pezado – pezar
atrazo – atrazar – atrazado
pouzo – pouzar – pouzada
lápiz – lapizinho – lapizeira
análise – analisar – analisável

4. Assinale a alternativa correta, quanto à
concordância.
a. (
b. (

) Fazem três meses que cheguei a Palhoça.
) Lúcia saiu meia cansada do consultório em
que trabalha.
c. ( X ) Feitas as contas, estudo, trabalho, diversão,
tudo vale a pena.
d. ( ) Com um bilhete explicativo, segue anexos o
material para exame.
e. ( ) Ontem nesta sala haviam vinte e seis
candidatos.
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5. Assinale a alternativa correta, quanto à regência.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Visamos o sucesso neste concurso.
Sempre me lembro de quem me atende bem.
Este é o tratamento que necessito e que gosto.
Paguei o dentista, quando fui no seu
consultório.
e. ( ) Prefiro muito mais fazer pontes como engenheiro do que como dentista.

Estudos Sociais

5 questões

6. Assinale a alternativa em que todos os países mencionados são países asiáticos.
a. ( ) Arábia Saudita, Azerbaijão, China, Cingapura,
Dinamarca e Finlândia.
b. ( ) Bahrain, Bangladesh, Angola, Cabo Verde,
Mauritânia e Moçambique.
c. ( ) Camboja, Catar, Coreia do Norte, Malta,
Nigéria e Nova Zelândia.
d. ( ) Brunei, Sudão, Cingapura, Irã, Iraque e
Equador.
e. ( X ) Afeganistão, China, Índia, Mongólia, Nepal e
Tailândia.

7. É uma grande massa de água situada a leste da
África, ao sul da Ásia, ao oeste da Oceania e ao norte
da Antártica.
Estas informações se referem ao Oceano:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Índico.
Atlântico.
Glacial Antártico.
Glacial Ártico.
Pacífico.
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8. Assinale a alternativa em que todas as praias estão
situadas no município de Palhoça.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Praia do Sonho; Praia da Pinheira;
Praia do Pinho e Laranjeiras.
( ) Praia do Sonho; Praia da Pinheira;
Praia do Pinho e Praia do Forte.
( ) Praia do Sonho; Praia do Forte;
Praia Brava e Ponta das Canas.
( X ) Praia do Sonho; Praia da Pinheira;
Praia de Fora e Praia de Cima.
( ) Praia do Sonho; Praia Brava;
Praia do Juiz de Fora e Praia de Palmas.

9. Palhoça recebeu a contribuição de muitos imigrantes. Assinale a alternativa que indica os principais grupos que formaram a população do nosso município.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Pomeranos, alemães, africanos e árabes.
Ingleses, alemães, africanos e poloneses.
Portugueses, alemães, africanos e italianos.
Russos, alemães, africanos e judeus sefaradis.
Poloneses, alemães, africanos e
austro-húngaros.

10. Herdamos dos nossos colonizadores muitos dos
nossos hábitos, festas e tipos de alimentos.
Assinale a alternativa que indica uma herança
portuguesa.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Chope
Farinha de mandioca
Polenta com radiche
Terno de Reis
Samba
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Conhecimentos Específicos
11. Essa técnica de escovação dental preconiza que
para as faces vestibulares as cerdas da escova sejam
posicionadas perpendicularmente à superfície dental
no ponto de união dos bordos incisais quando estes
encontram-se topo a topo. Também prevê que se
façam amplos movimentos circulares na face vestibular de todos os dentes superiores e inferiores, indo do
último dente de um hemiarco a outro.
Que técnica de escovação é essa?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Método de Bass
Método de Fones
Método de Chartes
Método de Stillman
Método de Stillman Modificado

12. Quanto ao uso do fio ou fita dental, assinale a
técnica que orienta que sejam utilizados aproximadamente 25 cm fio/fita e se forme uma circunferência,
dando dois ou três nós cegos nas pontas. A mesma
técnica indica que se apoie o fio/fita dental com todos
os dedos das mãos e se passe nos dentes usando os
polegares para direcionar o fio/fita à medida que a
região do fio/fita estiver utilizada, girando-se até chegar à região não utilizada, aproveitando, assim, toda a
extensão do fio/fita dental.
Trata-se da:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Técnica do Loop.
Técnica do Creep.
Técnica de Lindhe.
Técnica de Lascala.
Técnica de Pádua Lima.

(20 questões)

13. Assinale a alternativa que representa um material
odontológico de moldagem que, segundo as suas propriedades, é classificado como anelástico:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Poliéter
Hidrocoliide reversível
Hidrocoloide irreversível
Silicona de condensação
Godiva

14. Pensando no trabalho em equipe no serviço
público de saúde:
“             deve apenas orientar o
fluxo do usuário no serviço, já que a decisão sobre o
seu ingresso na assistência é da equipe”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O CD
A entrada
A recepção
O acolhimento
A porta de entrada

15. Nesse tipo de gesso, a dureza aumenta mais
rápido do que a resistência à compressão, pois a secagem da superfície é mais rápida. É indicado para uso
em troquéis.
De qual tipo de gesso se está falando?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
Tipo V
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16. Analise as afirmativas abaixo, quanto às moldeiras
odontológicas:

18. Analise as afirmativas abaixo, quanto à montagem
das radiografias dentárias em cartelas apropriadas:

1. Moldeira de estoque é aquela comercializada
em jogos com tamanho padrão.
2. Existem moldeiras de estoque específicas para
dentados, desdentados totais e parciais.
3. As moldeiras de estoque geralmente são
construídas em resina acrílica quimicamente
ativada.
4. Moldeira individual é aquela confeccionada especialmente para um determinado
paciente a partir do modelo de gesso obtido
anteriormente.

1. Para realizar esse procedimento deve-se
conhecer a anatomia dos maxilares.
2. Para realizar esse procedimento deve-se
conhecer a anatomia dental.
3. Através da anatomia, podemos distinguir o
lado direito do lado esquerdo e montar corretamente as radiografias nas cartelas.
4. A parte convexa do picote da radiografia
periapical é imprescindível para se poder
distinguir se os dentes são superiores ou
inferiores.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

17. Analise as afirmativas abaixo, sobre a técnica para
confeccionar modelos de estudo em gesso:
1. Proporciona-se o pó e a água conforme as
orientações do fabricante para cada tipo de
gesso.
2. Coloca-se primeiro o gesso e depois a água
no gral.
3. A espatulação é feita até a obtenção de uma
massa cremosa.
4. O molde deve ser levado para o vibrador e
com uma espátula 7 deposita-se o gesso em
pequenas porções, inicialmente na porção
posterior, deixando que este gesso escoe para
as demais áreas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. O Cirurgião-Dentista orientou que o Auxiliar de
Consultório Odontológico arquivasse os prontuários
em ordem alfabética pelo sobrenome dos pacientes
abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Álvaro Marquetti
Miriane Apocalypse
Cíntia Giardone
Camila Kamura
Edson Veridiano
Carlos Lemos
Wesley Jabón

Assinale a alternativa que indica a ordem correta para
a organização dos prontuários no arquivo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–4–6–3–5–2–7
1–6–4–3–5–2–7
2–3–6–1–4–7–5
2–3–7–4–6–1–5
2–7–3–6–1–4–5
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20. O cimento de ionômero de vidro para confecção
de núcleo é classificado quanto à sua indicação clínica
como:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Cimento de ionômero de
vidro para restauração.
( X ) Cimento de ionômero de
vidro para reconstrução.
( ) Cimento de ionômero de
vidro para cimentação.
( ) Cimento de ionômero de
vidro para forramento.
( ) Cimento de ionômero de
vidro para selamento.

22. Assinale a alternativa incorreta quanto à manipulação do cimento de óxido de zinco.
a. (
b.
c.

d.

e.

21. Analise as afirmativas abaixo, quanto à manipulação do cimento de ionômero de vidro:
1. A dispensação das proporções do pó e do
líquido sobre o bloco para espatulação deve
ser feita somente no momento da utilização.
2. Deve-se dividir o pó em duas ou três partes e incorporar suavemente ao líquido um
incremento por vez, até que a mistura esteja
uniforme.
3. Deve-se incluir todos os incrementos de pó ao
líquido no tempo máximo determinado pelo
fabricante.
4. Os incrementos de pó e líquido devem ser
incorporados sempre em movimentos circulares de aglutinação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

) Deve-se juntar aos poucos o pó ao líquido
com espatulação vigorosa.
( X ) Deve-se agitar o frasco do pó e gotejar o
líquido com o frasco na posição horizontal.
( ) Deve-se proporcionar quantidades de pó e
líquido de acordo com as instruções do fabricante, separados uns dos outros na placa de
vidro.
( ) Deve-se espatular até que se forme uma
massa homogênea e seja possível fazer um
“rolinho” com o produto da mistura.
( ) Devem-ser seguidas as instruções do fabricante quanto ao tempo de mistura e de
trabalho.

23. Assinale a alternativa correta sobre técnica de
uso de fluoretos.
a. (
b.
c.
d.

e.

) O uso de verniz dispensa a limpeza prévia dos
dentes.
( ) O uso de verniz dispensa a posterior secagem
do local de aplicação.
( ) Jamais se deve aplicar flúor gel mediante uso
de moldeiras.
( X ) Materiais dentários liberadores de flúor
devem ser aplicados conforme recomendações dos fabricantes.
( ) Bochechos fluoretados devem ser realizados,
para que sejam eficazes, ao menos 10 vezes
ao ano.

24. Assinale a alternativa correta sobre a aplicação de
gel de flúor-fosfato acidulado (FFA).
a. ( X ) Pode ser aplicado através de escovação.
b. ( ) Como método populacional, recomenda-se
aplicação a cada dois anos.
c. ( ) Dentro de um período de 30 minutos após a
aplicação, a pessoa que recebeu o gel deve
bochechar água gelada ao menos duas vezes.
d. ( ) Com concentração a 1,23%, deve ser aplicado
durante sete minutos.
e. ( ) Há necessidade de profilaxia prévia para que
tenha algum efeito.
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25. A aplicação de flúor mediante bochechos fluoretados constitui importante medida de saúde pública.
Quanto ao uso de NaF a 0,2%, recomenda-se bochechar, vigorosamente, quantos mililitros da solução?

28. Assinale a alternativa correta sobre o uso de fio/
fita dental no campo de saúde bucal.

a.
b.
c.
d.
e.

b.

(X)
( )
( )
( )
( )

Em torno de 10 ml.
Em torno de 80 ml.
Em torno de 100 ml.
Em torno de 200 ml.
Em torno de 250 ml.

a. (

c.
d.
e.

26. Não é uma competência do Auxiliar de
Consultório Odontológico, dentro de uma equipe de
saúde bucal:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Organizar agenda clínica.
Organizar instrumental.
Realizar diagnóstico.
Instrumentalizar o cirurgião-dentista.
Cuidar da manutenção dos equipamentos
odontológicos.

27. Assinale a alternativa correta sobre técnicas de
higiene bucal.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Recomenda-se, sempre, o uso de escovas
dentais com cerdas duras.
( ) A única técnica correta de escovação dentária
é a de Bass.
( ) Apenas escovas dentárias com cabeça grande
devem ser utilizadas, pois abrangem maior
superfície dentária.
( ) Atualmente os enxaguatórios bucais são os
elementos mais importantes para uma boa
higiene bucal.
( X ) Uma técnica de escovação dentária adequada
deve fazer com que a pessoa deslize a escova
por todas as superfícies dentárias possíveis.

29. A correta conservação do consultório odontológico é vital para o controle de infecções.
Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.
d.
e.

) A limpeza e desinfecção na presença de matéria orgânica pode se dar pela aplicação de
solução de hipoclorito de sódio a 1%.
( ) Profissionais responsáveis pela limpeza devem
sempre usar EPI (Equipamentos de Proteção
Individual).
( ) Paredes não se configuram como de risco de
infecção desde que mantidas limpas.
( X ) Os pisos devem ser limpos semanalmente.
( ) Cuidado especial deve ser dado às roupas,
realizando sua lavagem regularmente.

30. Analise os itens abaixo:
1. Uso de fio dental
2. Limpeza da língua
3. Frequência da higienização
Assinale a alternativa que indica os itens que devem
ser abordado com o paciente durante a orientação
sobre higiene bucal.
a.
b.
c.
d.
e.
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) Deve ser utilizado uma vez por semana a fim
de não ferir a gengiva com regularidade.
( X ) É importante componente de uma boa saúde
bucal.
( ) Apenas o fio dental é comprovadamente
eficaz.
( ) Apenas a fita dental é comprovadamente
eficaz.
( ) Está em desuso por acarretar mais danos que
benefícios ao periodonto, podendo causar
recessão gengival.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas o item 1.
Apenas os itens 1 e 2.
Apenas os itens 1 e 3.
Apenas os itens 2 e 3.
Os itens 1, 2 e 3.

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

.
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