PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS – MG

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

Nº QUESTÕES
10
10

Total de questões

20

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
Destaque aqui
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Marque aqui as suas respostas:
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2) Segundo o texto, é CORRETO afirmar que:
a) É dever de cada um, pais e alunos, se cobrar perante
às obrigações diárias, nas escolas, em casa ou na
sociedade, para que a educação seja levada a sério em
nosso país.
b) A escola é um dever e um direito da população. Sendo
assim o governo tem o papel de grande investidor na
educação de nossa sociedade.
c) O Brasil perde no nível de educação se comparado a
outros países. Uma possível solução seria o Conselho
Escolar incluir multas para os alunos faltosos.
d) Pelo fato de o Brasil possuir uma cultura patrimonialista,
a população é penalizada e por isso a educação nunca
evoluirá como ocorre em outros países.

LÍNGUA PORTUGUESA
Observe a charge abaixo e responda a questão de
número 1:

Leia o trecho abaixo para responder à questão de
número 3:

(Disponível em: https://essaseoutras.com.br/melhores-chargesengracadas-de-2011-criticas-a-politica-violencia/)

“Não obstante, explicar o ato sexual, para crianças e
adolescentes ainda é uma tarefa complicada e difícil para
muita gente”.

1) Com base na charge acima assinale a alternativa
CORRETA.
a) A crítica ao excesso de velocidade.
b) A evolução dos motores dos automóveis.
c) Crítica à alienação da população.
d) Pela morte se interessar pelo motor do carro.

3) O termo em destaque na oração acima é
uma locução conjuntiva, cujo significado se refere a
uma situação de oposição, e pode ser perfeitamente
substituída por:
a) Porquanto
b) Portanto
c) Conquanto
d) Visto que

Leia o texto abaixo para responder à questão de
número 2:
Levando a educação a sério
O fato é real: uma família brasileira, com filhos
numa escola primária da Inglaterra, decidiu passar o Natal
no Brasil. Só que lá agora não é período de férias. E
frequentar escola é assunto sério. Se for faltar tem que
avisar. Resultado: os alunos foram autorizados a faltar,
mas a família pagou uma multa – cara para qualquer
bolso. A multa é estabelecida pelo Conselho Escolar, com
base na gravidade da falta. Poucas são as faltas
justificáveis sem multa – esticar feriados ou visitar o país
natal não é uma dessas. E tem mais: há incentivo para
quem é pontual e penalidades para a família do aluno que
chega atrasado. “God save the Queen!”.
Mas não é só a rainha. Esta é uma tendência em
outros países, e em grande parte é uma resposta à
imigração: se é para integrar os imigrantes à cultura, é
importante que eles aprendam a obedecer e seguir os
padrões locais.
A mensagem para a sociedade é
clara: a escola é um direito, mas também é um dever e
tem uma finalidade própria. E, sendo um dever, é devido:
precisa ser levada a sério. O governo valoriza o seu
investimento ao cobrar do usuário pelo serviço que foi
oferecido e não foi usado. Ao faltar à escola, a família está
desperdiçando recursos públicos. Se usar, é de graça. Se
não usar, paga.
Estamos longe de instituir um
sistema como esse no Brasil: a cultura patrimonialista e a
Constituição dos direitos não ajudam. Mas já será um
avanço se, em vez de insistirmos apenas na tecla da
educação como direito, começarmos, em casa, na escola
e na sociedade, a lembrar e a cobrar de todos que
educação é também um dever. Isso vale da pré-escola à
pós-graduação. Vale para a frequência diária. Vale para a
pontualidade. Vale para o dever de casa. Vale para o uso
do uniforme. Vale para os materiais levados e usados no
dia-a-dia. Vale para a disciplina e para o respeito dentro
da escola.

4) Assinale a alternativa em que o acento indicativo de
crase foi empregado corretamente.
a) Vou à Roma nas férias de julho.
b) Queremos ter acesso à relatórios vigentes.
c) Suas atitudes são idênticas às de sua irmã.
d) Este trabalho se refere à pessoas que estão
desempregadas.
5) No excerto: “João disse tudo quanto podia”.
As palavras em destaque “tudo” e “quanto”, no
contexto
em
que
foram
empregadas,
são
respectivamente pertencentes as classes gramaticais:
a) pronome indefinido e pronome relativo.
b) pronome indefinido e advérbio.
c) pronome relativo e advérbio.
d) pronome demonstrativo e pronome indefinido.
6) Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com
as regras de colocação pronominal, conforme a
norma-padrão da língua.
a) Qui-lo porque precisava dele.
b) Fi-lo porque você pediu.
c) Tenha-me respeito, por favor.
d) Me lembro dessa história que você contou.
7) De acordo com a linguagem culta, há erro na
regência em:
a) Tudo isto eram sintomas graves daquela doença.
b) Estacionar em local proibido implica em multa.
c) O amor e a admiração nas crianças brilha ao extremo.
d) João prefere Maria a Teresa.
8) Observe a sentença: “E, durante a noite, surgira
luzes suspeitas pelo céu.” A forma verbal em
destaque, pode ser substituída, sem prejuízo no seu
significado, por:

(Disponível
em
(
https://veja.abril.com.br/blog/educacao-emevidencia/levando-a-educacao-a-serio/ Adaptado)

3

a) vinham surgindo
b) surgiu
c) havia surgido
d) surgia

peças protéticas em resina acrílica, fundição em metais,
inclusões simples, confecção de moldeiras individuais,
acabamento e polimento de peças protéticas, são funções
do ACD.

9)
Assinale
a
alternativa
que
completa
respectivamente as lacunas abaixo, conforme as
regras de colocação pronominal vigente.
I- “Deixei ________ esperar na sala.”
II- “Coloquem _________ ali.”
III- “Sei que não ________ agrada esse assunto.”
IV- “Ajudei ________ na escrita da redação.”
V- “Não é preocupação para ________ chegar tarde.”
a) a, no, lhe, o, mim,
b) na, o, lhe, lhe, eu,
c) na, no, o, o, eu,
d) a, o, o, lhe, mim,

13) Em relação à cárie dentária, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) A lesão cariosa é considerada como manifestação
clínica de uma infecção bacteriana. A atividade metabólica
das bactérias resulta em um contínuo processo de
desmineralização e remineralização do tecido dentário, e o
desequilíbrio nesse processo pode levar a formação da
lesão de cárie. Sendo assim, o fator determinante da cárie
é a presença de bactérias na cavidade bucal.
b) Somente o tratamento restaurador da cavidade de cárie
não garante o controle do processo da doença, sendo
necessário intervir também sobre os seus determinantes
para evitar novas cavidades e recidivas nas restaurações.
c) A cárie, por ser uma doença multifatorial, é afetada
pelas condições sócio-econômicas. Assim, as ações de
saúde para controle da cárie devem ser direcionadas à
população sob risco social, oportunizando acesso aos
tratamentos e ao uso do flúor (água fluoretada, dentifrício
fluoretado).
d) O tratamento da doença cárie ativa tem como objetivo
restabelecer o equilíbrio entre os processos de
desmineralização e remineralização das estruturas
dentárias, paralisar ou reduzir a progressão das lesões, e
promover a restauração/reabilitação quando necessário.

10) Observe a sentença:
“Fez o exercício, como a professora ensinou.” A
oração em destaque classifica-se como subordinada
adverbial:
a) Conformativa.
b) Final.
c) Comparativa.
d) Condicional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) “A prevenção das doenças tem sido exposta em
três níveis, abrangendo medidas capazes de interferir
na história natural da doença.” Acerca desse tema,
assinale a alternativa CORRETA.
a) Prevenção primária: engloba os procedimentos
preventivos, antes do desenvolvimento de quaisquer sinais
da doença; Prevenção secundária: ações orientadas para
impedir a progressão e recorrência da doença, e o
tratamento propriamente dito; Prevenção terciária:
condutas a fim de evitar a morte ou perda da função.
b) Prevenção primária: engloba os procedimentos
preventivos, quando aparecem os primeiros sinais da
doença; Prevenção secundária: ações orientadas para
impedir a progressão e recorrência da doença, e o
tratamento propriamente dito; Prevenção terciária:
condutas a fim de evitar a morte ou perda da função.
c) Prevenção primária: engloba os procedimentos
preventivos, quando aparecem os primeiros sinais da
doença; Prevenção secundária: ações orientadas para
impedir a progressão e recorrência da doença; Prevenção
terciária: tratamento propriamente dito.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Em relação à doença periodontal, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I- Com a evolução do conceito do entendimento das
doenças periodontais, concluiu-se que gengivite e
periodontite são processos dependentes, isto é, a
gengivite sempre evolui para uma periodontite.
II- A gengivite é uma manifestação inflamatória da
gengiva marginal desencadeada pelo acúmulo de
placa bacteriana supra gengival e rompimento do
equilíbrio agressão/defesa. Constitui-se em um
processo inflamatório que deve ser prevenido e
tratado.
III- A periodontite é um grupo de doenças que se
caracteriza pela inflamação dos tecidos de
sustentação e proteção dos dentes, acompanhada de
perda de inserção de tecido conjuntivo, consequência
da agressão promovida pela placa bacteriana supra
gengival.
IV- A manutenção da saúde periodontal e o sucesso
do tratamento dependem fundamentalmente da
capacidade de controle de placa pelo binômio
usuário/profissional e controle dos fatores de risco,
principalmente o fumo e o diabetes.
a) As afirmativas I II e IV estão corretas
b) As afirmativas II e IV estão corretas
c) As afirmativas III e IV estão corretas
d) Todas as afirmativas estão corretas

12) Em relação às competências especificas do
Auxiliar de consultório dentário (ACD), Técnico em
higiene dental (THD) e Cirurgião Dentista, assinale a
alternativa CORRETA.
a) Algumas funções do THD devem ser supervisionadas
pelo ACD ou pelo Cirurgião Dentista.
b) As funções do ACD também podem ser realizadas pelo
THD, porém algumas funções do THD não podem ser
realizadas pelo ACD.
c) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde
bucal para famílias, grupos e indivíduos, mediante
planejamento local e protocolos de atenção à saúde é
função exclusiva do Cirurgião Dentista.
d) Reprodução de modelos, vazamento de moldes,
montagem de modelos em articuladores, prensagem de

15) Acerca do tema flúor, assinale a alternativa
CORRETA.
a) Quando água fluoretada é ingerida continuamente ou
dentifrício fluoretado é usado regularmente, só será crítico
para o esmalte um pH inferior a 7,5.
b) A ausência total de cárie seria mais bem explicada
quando simultaneamente ao uso de flúor, é seguida uma
disciplina de consumo de açúcar.
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c) O flúor quando presente constantemente na cavidade
bucal possui a capacidade de impedir a perda de mineral.
d) Para diminuir o risco de desenvolvimento de fluorose
não deve-se utilizar dentifrícios fluoretados em crianças
menores de 6 anos.

d) Os antissépticos associam detergentes com
antissépticos e se destinam à higienização antisséptica
das mãos e degermação da pele.

16) Sobre o uso de selantes dentários, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Os selantes também são indicadas para lesões de cárie
que não avançaram para a dentina nas superfícies
oclusais dos molares e pré molares.
b) Selantes dentários são materiais resinosos,
ionoméricos, ou ionoméricos resinosos.
c) Uma desvantagem do uso de selantes, é que não são
estéticos.
d) Os selantes são indicados para crianças e adultos que
estejam em risco moderado ou alto de desenvolver cárie
dentária.
e) Nenhuma das alternativas.
17) A respeito da anatomia bucal e dental, assinale a
alternativa CORRETA.
a) A morfologia do dente é composta por: esmalte,
dentina, polpa e cemento.
b) A divisão anatômica do dente se dá da seguinte forma:
coroa, polpa e raiz.
c) O periodonto é composto pelos tecidos de suporte do
dente, que são dentes, ligamento periodontal, cemento e
gengiva.
d) Todas as alternativas estão incorretas.
18) Assinale a alternativa que contém somente
materiais dentários restauradores.
a) Resinas compostas, Cimento de ionômero de vidro,
Gesso especial, Amálgama de prata.
b) Cimento de ionômero de vidro, Amálgama de prata,
Resinas compostas, Resinas acrílicas, Ligas metálicas
(alloy, duracast), Porcelana.
c) Porcelana, Resinas acrílicas, Resinas compostas,
Amálgama de prata, Cimento de ionômero de vidro.
d) Cimento de ionômero de vidro, Selantes, Resinas
compostas, Resinas acrílicas, Amálgama de prata.
19) Assinale a alternativa que contém somente
exemplos de radiografias utilizadas em Odontologia.
a) RX periapical, RX interproximal, RX oclusal, RX
panorâmico.
b) RX interproximal, RX apical, RX oclusal, RX
panorâmico.
c) RX panorâmico, RX superior, RX inferior, RX apical.
d) RX panorâmico, RX oclusal, RX radicular, RX
interproximal.
20) A higienização das mãos é considerada a ação
isolada mais importante para a prevenção e o controle
das infecções em serviços de saúde. Acerca desse
tema, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou
contaminadas com sangue e outros fluidos corporais é
indicado o uso de preparação alcoólica.
b) Deve se fazer o uso de preparação alcoólica sempre
antes e após o contato com o paciente, e antes e após
calçar as luvas.
c) O sabonete usado para a lavagem das mãos deve ser
preferencialmente líquido, para evitar a contaminação do
produto.
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