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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 

CARGO:  AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
 (AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – ACD ) 

 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
SETEMBRO DE 2011. 

 

INSTRUÇÕES 
 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 
minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco 
alternativas (“a” a “e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao 
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar 
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova 
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros 
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o 
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
       (AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – ACD) 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. Assinale a alternativa em que o verbo foi empregado corretamente: 
 
a)  Eu me precavenho contra os dias de chuva. 
b)  Eu reavi o que perdera há anos. 
c)  Problemas graves me reteram no escritório. 
d)  Todas as alternativas estão corretas 
e)  Nenhuma das alternativas está correta. 
 
2. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Todos os outros duzentos processos foram examinados. 
b) Todas as outras duzentas causas foram examinadas. 
c) O diretor ficou grato. A diretora ficou grata. 
d) Os inúmeros argumentos e provas foram aceitos pela direção. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
b) De Fortaleza voltamos à Bahia. 
c) Não vai à diversões nem a festas de espécie alguma. 
d) Disse à elas que entregassem a mercadoria à algumas freguesas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
4. Em qual das alternativas o uso da vírgula está correto? 
 
a) Venha aqui, menino! 
b) Rapazes, mãos à obra! 
c) Rio de janeiro, cidade maravilhosa, já foi nossa capital. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Nenhuma alternativa está correta. 
 
5. Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 
Comprei __________abacaxi,_________laranjas,_________romãs e _____lápis. 
 
a) Dois, duas, duas, uns. 
b) Dois, duas, duas, um. 
c) Dois, duas, dois, um  
d) Dois, duas, dois, uns. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. O Brasão do Município de Orleans traz respectivamente os seguintes dizeres: 
 
a) Força, União e Trabalho. 
b) Trabalho, Força e Liberdade. 
c) Liberdade, Trabalho e Conquista. 
d) Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
e) União, Trabalho e Liberdade. 
 
07. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
08. Segundo a Constituição Federal, qual dos itens abaixo não está relacionado nos direitos sociais: 
 
a) a reabilitação de detentos. 
b) a moradia. 
c) a assistência aos desamparados. 
d) o trabalho. 
e) o lazer. 
 
09. O Estado de Santa Catarina faz divisa territorial com o (s) seguinte (s) País (s): 
 
a) Uruguai e Paraguai. 
b) Paraguai e Argentina. 
c) Uruguai. 
d) Argentina. 
e) Paraguai. 
 
10. O fundador da cidade de Orleans, Gastão de Orléans, era casado com a última princesa imperial do 
Brasil, a qual chamava-se: 
 
a) D. Maria Cristina Leopoldina de Bragança. 
b) D. Maria Isabel Leopoldina de Bragança. 
c) D. Ana Maria Leopoldina de Bragança. 
d) D. Ana Isabel Leopoldina de Bragança. 
e) D. Isabel Cristina Leopoldina de Bragança. 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. A função da profilaxia é: 
 
a) A remoção de placa bacteriana e manchas extrínsecas. 
b) A remoção de restaurações e manchas intrínsecas. 
c) O clareamento dental. 
d) Remover a gengivite. 
e) A limpeza de materiais. 
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12. São exemplos de anti-sépticos, exceto: 
 
a) Álcool iodado 1%. 
b) Hipoclorito de sódio 1%. 
c) Clorexidina 4%. 
d) Glutaraldeídos 2%. 
e) Flúor 0,2 %. 
 
13. A anatomia da Articulação Temporo-Mandibular apresenta os seguintes músculos, exceto: 
 
a) Músculo Masseter. 
b) Músculo Temporal. 
c) Músculo Pterigódeo Medial. 
d) Músculo Pterigódeo Lateral. 
e) Músculo Pterigódeo inferior. 
 
14. Qual dos materiais abaixo não faz parte dos instrumentais cirúrgicos para uma exodontia: 
 
a) Fórceps. 
b) Cureta de Gracey 5/6. 
c) Seringa Carpule. 
d) Sindesmótomo. 
e) Cureta de Lucas n° 87. 
 
15. Compete ao auxiliar de saúde bucal sob a supervisão do CD, exceto: 
 
a) Selecionar Moldeiras. 
b) Preparar Modelos de Gesso. 
c) Reparar Próteses. 
d) Processar Filmes Radiográficos. 
e) Organizar e Executar Atividades de Higiene Bucal. 
 
16. No atendimento às crianças, o ASB e CD devem adotar medidas para evitar transtornos e reações que 
possam dificultar o atendimento. Entre as medidas adotadas abaixo, qual devemos evitar: 
 
a) Contar histórias infantis. 
b) Usar uma forma suave o tom de voz. 
c) Se possível evitar procedimentos que produzem dor no primeiro atendimento. 
d) Fazer o procedimento o mais rápido possível para não estressar a criança. 
e) Deixar a criança ter o “controle” da situação. 
 
17. Qual dos materiais de moldagem abaixo pode ser vazado no gesso em até 2 horas: 
 
a) Silicona de Adição. 
b) Silicona de Condensação. 
c) Godiva de Baixa Fusão. 
d) Alginato. 
e) Godiva de Alta Fusão. 
 
18. Qual desses materiais não é restaurador: 
 
a) Resina Composta. 
b) Ionômero de Vidro. 
c) Amalgama. 
d) IRM. 
e) Otosporim. 
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19. Entre as técnicas radiográficas temos a intrabucal e extrabucal. A técnica intrabucal entende-se por: 
 
a) Interproximal. 
b) Panorâmica. 
c) Tomografia Computadorizada. 
d) Ressonância Magnética. 
e) Teleradiografia de Perfil. 
 
20. Durante um tratamento endodôntico, o CD precisa irrigar o canal radicular por várias vezes. Qual desses 
materiais abaixo é um agente irrigador: 
 
a) Flúor. 
b) Tricresolformalina. 
c) Hipoclorito de Sódio. 
d) Ácido fosfórico. 
e) Cimento de zinco e eugenol. 
 
21. Na ficha do paciente temos o Periograma que se usa para anotações da saúde periodontal do paciente. 
Assinale a alternativa que não faz parte do atendimento periodontal: 
 
a) Anotar na ficha presença de bolsas periodontais. 
b) Anotar na ficha presença de restaurações. 
c) Anotar na ficha presença de sangramento. 
d) Anotar na ficha profundidade de sondagem. 
e) Anotar na ficha presença de mobilidade. 
 
22. O material restaurador Ionômero de Vidro apresenta algumas vantagens, exceto: 
 
a) Biocompatibilidade. 
b) Liberação de flúor. 
c) Serve de base para outros materiais. 
d) Apresenta uma boa escala de cor. 
e) Adesividade à estrutura dental. 
 
23. Os anestésicos locais são altamente utilizados no dia a dia de um consultório. Qual desses materiais não 
tem relação com anestésicos: 
 
a) Cafeína. 
b) Lidocaína. 
c) Prilocaína. 
d) Mepivacaína. 
e) Bupivacaína. 
 
24. Para evitar acidentes durante procedimentos, o auxiliar junto com o cirurgião dentista deve manter sua 
bandeja de instrumentos arrumada. Qual destas opções abaixo apresenta riscos: 
 
a) Instrumentos bem alinhados e separados na bandeja, separados por perfuro-cortantes e não cortantes. 
b) Avisar o cirurgião dentista previamente onde pode estar o instrumento necessário para o procedimento. 
c) Colocar brocas, agulhas e bisturis embaixo dos instrumentos utilizados. 
d) Evitar acúmulo de material sobre a bancada. 
e) Manipular os instrumentais com EPI´S. 
 
 
 
 



 

 7 

25. Afim de evitarmos contaminação de doenças no consultório, devemos ter alguns cuidados além do uso de 
EPI´S. Assinale a opção correta: 
 
a) Lavar os instrumentos com luvas de procedimento. 
b) Colocar todo material descartado em lixo normal. 
c) Manipular fichas do paciente com as luvas usadas no procedimento. 
d) Evitar uso de acessórios como brincos longos, relógios de pulso e pulseiras durante os procedimentos. 
e) Não fazer assepsia do consultório entre as consultas por não ser necessário. 
 


