MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO SELETIVO 001/2019
12 DE JANEIRO DE 2020

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho
diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a
trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder
realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu
comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo
com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m².

(d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na
modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o
valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor
desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses
números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11 – Os trabalhadores da odontologia estão expostos a riscos, que apesar de não
poderem ser eliminados podem ser prevenidos. Os micro-organismos estão presentes
em todo o ambiente, porém são controlados mediante procedimentos técnicos
adequados. Os riscos são classificados em grupos. O grupo 3 se refere a riscos
biológicos, identificados pela cor marrom.
Aponte a alternativa que não corresponde a risco biológico:
A)
B)
C)
D)
E)

Fungos
Bactérias
Gases
Vírus
Protozoários

12 – A função de Auxiliar de Consultório Dentário é essencial para todas as áreas da
odontologia. A profissão de ACD foi regulamentada pela Lei:
A)
B)
C)
D)
E)

11.889/2009
11.889/2008
8.080/1990
8.142/1990
8.142/2008

13 – As fichas dos pacientes são importante ferramenta de acompanhamento. O
cirurgião dentista registra as principais informações criando um histórico do paciente.
Essas fichas são atualmente conhecidas como prontuários. São itens obrigatórios, que
devem constar no prontuário, exceto:]
A)
B)
C)
D)
E)

Identificação do profissional
Identificação do paciente
Anamnese
Plano de tratamento
Valor de cada procedimento

14 – O Auxiliar de Consultório Dentário conta com uma extensa rotina de trabalho
antes e depois do atendimento odontológico. Fazem parte das rotinas do trabalho do
ACD, exceto:

A) Preencher as fichas com todas as informações do paciente.
B) Deixar pronto, materiais e equipamentos que serão utilizados durante a consulta.
C) Durante as consultas, ficar disponível para alcançar ao dentista o que ele
solicitar.
D) Esterilizar instrumentos usados durante a consulta.
E) Realizar obturações simples se o dentista solicitar.
15 – A NR6 (Normativa Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego) cita
que:
“Equipamento de Proteção Individual é todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado á proteção de riscos que ameacem a segurança e a
saúde no trabalho. Em um consultório odontológico os EPI’s são, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Luvas
Máscara
Avental
Capacete
Óculos de proteção

16 – A limpeza é o primeiro passo do processo de higienização e desinfecção de um
ambiente. Os estabelecimentos de saúde devem dar o exemplo. São consideradas regras
de higienização de clínicas e consultórios:
I – Nunca efetuar varredura a seco.
II – Limpar em sentido único, do teto para o chão.
III – desinfetar balcões e equipamentos com álcool 70%.
IV – Os armários e superfícies devem ser de material liso, lavável e impermeável.
V – Os materiais usados na limpeza devem ser limpos e desinfetados com solução
adequada.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas
Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas
Apenas as alternativas II, III e V estão corretas
Todas as alternativas estão corretas
Nenhuma das alternativas está correta

17 – Os instrumentos odontológicos são escolhidos a critério do dentista e do auxiliar de
acordo com o procedimento a ser realizado. São idealizados para suprir as necessidades
do cirurgião dentista nas mais diversas especialidades. No exame clínico o instrumento
mais utilizado pelo dentista é:
A)
B)
C)
D)

Sonda exploradora
Espelho
Brocas
Calcadores espatulados

E) Escavador
18 – Utilizar equipamentos de proteção e manipular corretamente materiais e
instrumentais, previne o ACD de doenças. Na falta das boas práticas o ACD fica
exposto. Das doenças abaixo, qual não é de transmissão comum durante o trabalho do
ACD no consultório dentário?
A)
B)
C)
D)
E)

Tuberculose
Sífilis
Hepatite B e C
Gripe
Leptospirose

19 – O procedimento radiográfico evolui constantemente. Em geral, o processamento
radiográfico pode ser dividido em nas seguintes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Revelação
Lavagem intermediária (enxague)
Fixação
Lavagem final (banho final)
Secagem

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas estão corretas as opções 1,2,3 e 4.
Apenas estão corretas as opções 1,3,4 e 5.
Apenas estão corretas as opções 1,3 e 4.
Todas as opções estão corretas.
Nenhuma opção está correta.

20 – A escolha dos EPIs é feita de acordo com os riscos e a exposição aos mesmos. O
empregador é responsável por fornecer os EPIs, mas o ACD é o responsável por usar e
garantir sua proteção. O uso inadequado deixa a proteção vulnerável.
Sobre os EPIs é correto afirmar, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Reduz a exposição humana aos agentes infecciosos.
Previne riscos físicos.
Garante que os acidentes não aconteçam.
Reduz a contaminação de ambientes.
Previne a exposição a agentes biológicos.

21 – A higiene e cuidados bucais devem começar antes mesmo da erupção dos dentes.
A boca dos bebês deve ser limpa com uma gaze umedecida para remover resíduos de
leite. Quando os dentinhos nascem, o adulto continua fazendo a higiene e ensinando a
criança.
Sobre a escovação em bebês, observe:
I – A higiene deve ser realizada por um adulto.
II – Usar escova própria para bebês, com cabeça pequena e cerdas macias.

III – Escovar com movimentos leves passando por todos os lados em todos os dentes.
IV – Escovar a língua dos bebês.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmações I e II estão corretas
Apenas as afirmações II e III estão corretas
Apenas as afirmações III e IV estão corretas
Nenhuma das afirmações está correta
Todas as afirmações estão corretas

22 – “É um mineral natural encontrado em toda crosta terrestre e largamente distribuído
na natureza. É utilizado no fortalecimento dos dentes e serve para reduzir a cárie.”
Esta descrição se refere á:
A)
B)
C)
D)
E)

Creme dental
Flúor
Álcool 70%
Obturação
Nenhuma das alternativas

23 – Nem todas as pessoas sentem-se confortáveis na ida ao dentista. O acolhimento é
importante para que o indivíduo sinta confiança na equipe e no procedimento.
São consideradas atitudes positivas de acolhimento, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Ignorar o estado emocional do paciente
Praticar a empatia
Ser cordial
Ouvir o paciente
Ser receptivo

24 – O Conselho Federal de Odontologia traz em sua redação, na Consolidação das
Normas para Procedimentos nos Consultórios de Odontologia, as competências do
Auxiliar de Consultório Dentário/ Auxiliar em Saúde Bucal.
Entre essas competências estão listadas, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Processar filme radiográfico
Aplicar anestésico
Preparar o paciente para o atendimento
Organizar e executar atividades de higiene bucal
Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas

25 – Segundo a ANVISA, a biossegurança é definida como “condição de segurança
alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar
riscos relacionados às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o
meio ambiente.” O Ministério da Saúde definiu como fontes de infecção no consultório
odontológico:
A) Os profissionais

B)
C)
D)
E)

Os pacientes
As superfícies fixas de instrumentais
Os instrumentais
Todas as alternativas anteriores

26 – Conhecer os materiais e o processo de esterilização é importante para saber como
agir diante do material apresentado. Espátulas plásticas são muito usadas par ao
manuseio de materiais resinosos. Qual é o processo de esterilização indicado para essas
espátulas?
A)
B)
C)
D)
E)

Imersão em álcool 70 % durante duas horas
Imersão em glutaraldeído a 2% durante 10 horas
Imersão em sabão neutro durante 5 horas
Todas as respostas estão certas
Nenhuma resposta está certa

27 – Gengivite é uma inflamação da gengiva. Sobre gengivite é correto afirmar:
I – Causa vermelhidão na gengiva
II – Causa sangramento gengival
III – Causa inchaço
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a afirmativa I está correta
Apenas a afirmativa II está correta
Apenas a afirmativa III está correta
Todas as afirmativas estão corretas
Nenhuma das afirmativas está correta

28 – As doenças bucais podem ter diversas origens, inclusive a falta de higiene. Qual
das opções abaixo não corresponde a uma doença bucal?
A)
B)
C)
D)
E)

Halitose
Gengivite
Hepatite
Periodontite
Cárie

29 – As radiografias são usadas para um diagnóstico mais preciso. Consistem em feixes
de radiação lançados em um determinado local do corpo e quando atravessam esse
corpo não imprimem nenhuma imagem, demonstrando que não há barreiras como ossos
obstruindo. O paciente e o profissional devem usar uma barreira protetora no momento
do RAIO X. Que barreira é essa?
A)
B)
C)
D)
E)

Avental de tecido
Avental de mercúrio
Avental de prata
Avental de chumbo
Avental de plástico

30 – Sobre ergonomia:
I – Deve ser aplicada nos postos de trabalho de acordo com a atividade desenvolvida.
II – É a ciência que estuda as adaptações dos postos de trabalho objetivando melhorar a
qualidade laboral.
III – É normatizada através das NRs (Normas Regulamentadoras)
IV – É aplicada somente por pedido de funcionário por questão de conveniência.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as alternativas I e II estão corretas
Apenas as alternativas I, II e III estão corretas
Apenas as alternativas II e III estão corretas
Apenas as alternativas III e IV estão corretas
Apenas a alternativa IV está correta

