MUNICÍPIO DE MODELO - SC
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

CARGO: AUX. DE SAÚDE BUCAL
CANDIDATO (A): ____________________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 60 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do concurso público.
11. A duração da prova será de Quatro Horas.
...........................................................................................................................................................................
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01. Qual a alternativa incorreta quanto ao
plural:
a) casa - casas
b) irmã - irmãs
c) herói - heróis
d) homem – homems
02. Está incorreto o substantivo coletivo de:
a) cardume - peixes
b) boiada - bois
c) constelação – discos
d) canzoada - cães
03. Observe as frases:
Dona Maria não fez o bolo.
Dona Maria fez o bolo.
Dona Maria fez o bolo!
Dona Maria fez o bolo?
As frases são sequencialmente frases:
a) interrogativa, negativa, afirmativa, exclamativa.
b) exclamativa, afirmativa, negativa, interrogativa.
c) negativa, afirmativa, exclamativa, interrogativa.
d) afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa.
04. São substantivos no grau aumentativo,
exceto:
a) carro - carrão
b) fogo - fogaréu
c) homem - homenzarrão
d) boca - bocão
05. A concordância verbal está correta em:
a) É três horas da tarde.
b) Era 23 de fevereiro quando viajamos.
c) Do mercado até nossa casa, são cinco
quarteirões.
d) São uma hora da tarde.
06. Leia com atenção:
I- De fábrica.
II- De face.
As locuções adjetivas acima correspondem
respectivamente aos seguintes adjetivos:

a)
b)
c)
d)

Fácil – Fabril.
Funcional – Febril.
Fabril – Facial.
Febril – Fazer.

07.
Dividindo o número 60 em partes
diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, tem-se,
respectivamente:
a)
b)
c)
d)

10; 20; 30.
12; 20; 28.
12; 18; 30.
14; 22; 24.

08. Para a realização de sua corrida matinal,
Maria utiliza 1 hora, 40 minutos e 30 segundos
do seu tempo todos os dias. Considerando que
ela pratica este exercício pelo tempo de 5 dias,
é correto afirmar neste tempo Maria gasta, em
segundos, um total de:
a)
b)
c)
d)

6030 segundos.
30150 segundos.
42360 segundos.
43780 segundos.

09. Uma piscina redonda infantil possui raio
igual a 2 metros e altura igual a 50 centímetros.
Com base nisso, é correto afirmar que o
volume da piscina, em metros cúbicos, é igual
a:
a)
b)
c)
d)

𝜋
2𝜋
3𝜋
4𝜋

10. Considere a seguinte situação hipotética:
Uma loja de pisos cerâmicos possui em
estoque para venda cerca de 24000 metros
quadrados de piso. Considerando que a loja
fará uma reforma para ampliar o espaço e que
para isso ocupará 15% do total de piso em
estoque, é correto afirmar que ainda restarão
para venda:
a)
b)
c)
d)

20400 m² de piso.
15800 m² de piso.
14200 m² de piso.
3600 m² de piso.

11. Uma parcela de R$ 400,00 vencida a 2
meses, rendeu de juros um valor de R$ 25,60.
Com base nisso, é correto afirmar que a taxa
de juros simples mensal cobrada após o
vencimento, em porcentagem, foi de:
a)
b)
c)
d)

1,2% ao mês.
2,4% ao mês.
3,2% ao mês.
3,6% ao mês.

12. Antônio tem um total de 700 laranjas.
Distribuiu para seus vizinhos 2% destas
laranjas, que corresponde a:

a)
b)
c)
d)

11 laranjas
12 laranjas
13 laranjas
14 laranjas

13. De acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos de Modelo/SC, são requisitos básicos
para ingresso no serviço público municipal:
I - ser brasileiro;
II - ter idade mínima de dezesseis anos;
III - estar quite com as obrigações militares e
eleitorais;
IV - gozar de boa saúde física e mental,
comprovada mediante exame médico;
Está (ão) corretas, apenas:
a)
b)
c)
d)

Apenas I, II e IV;
Apenas I, III, e IV;
Apenas II, III e IV;
Apenas I e III.

14. Indique a alternativa correta. Conforme
previsão expressa do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Modelo/SC, os
cargos públicos são providos por:
a) Nomeação, recondução, readaptação,
reversão, reintegração e aproveitamento;
b) Nomeação, contratação, readaptação,
reintegração e aproveitamento;
c) Contratação, recondução, nomeação,
reintegração e reintegração;
d) Nomeação, contratação, readaptação,
reversão, reintegração e aproveitamento.
15. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de
Modelo/SC, o Poder Legislativo do Município é
exercido pela Câmara Municipal, que se compõe
de Vereadores representantes da comunidade,
eleitos pelo sistema proporcional em todo o
território municipal. Considerando a previsão
expressa do artigo 9° e seus incisos, indique a
única alternativa incorreta.
a) o mandato dos Vereadores é de quatro
anos;
b) a eleição dos Vereadores se dá até cento e
vinte dias do término do mandato, em pleito
direto e simultâneo aos demais municípios;

c) o número de Vereadores será fixado pela
Justiça Eleitoral tendo em vista a
população do Município, observado os
limites constitucionalmente estabelecidos;
d) são condições de elegibilidade para o
exercício do mandato de Vereador, na
forma da Lei Federal: a nacionalidade
brasileira; o pleno exercício dos direitos
políticos; alistamento eleitoral; o domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
filiação
partidária; a idade mínima de dezoito anos;
ser alfabetizado;
16. Indique a única alternativa correta.
Conforme prevê expressamente o Artigo 25 da
Lei Orgânica de Modelo/SC, o Processo
Legislativo compreende a elaboração de:
a) Emendas á lei Orgânica do Município; Leis
Complementares; Leis Ordinárias; Leis
Delegadas; Medidas Provisórias; Decretos
Legislativos e Resoluções;
b) Emendas á lei Orgânica do Município; Leis
Complementares;
Leis
Delegadas;
Medidas Provisórias; Decretos Legislativos
e Reavaliação;
c) Emendas á lei Orgânica do Município; Leis
Complementares;
Leis
Ordinárias;
Medidas Protetivas; Decretos Legislativos
e Resoluções;
d) Emendas á lei Orgânica do Município; Leis
Originárias; Leis Delegadas; Medidas
Protetivas;
Decretos
Legislativo
e
Resoluções;
17. De acordo com o texto expresso do Art. 99 da
Lei Orgânica de Modelo, o Município, na sua
circunscrição territorial e dentro de sua
competência constitucional, assegura a todos
dentro dos princípios da ordem econômica,
fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, existência digna, observados os
seguintes princípios, dentre outros. Indique a
alternativa incorreta:
a) autonomia municipal;
b) propriedade privada;
c) função social de propriedade;
d) livre competência;

18. De acordo com o site do município de
Modelo (www.modelo.sc.gov.br), é correto
afirmar que os limites do município são:
a) Ao Norte - Bom Jesus do Oeste e Serra Alta, a
Leste - Sul Brasil e Pinhalzinho, ao Sul Pinhalzinho, Saudades e Cunha Porã
e a Oeste - Maravilha.
b) Ao Sul - Bom Jesus do Oeste e Serra Alta, a
Norte - Sul Brasil e Pinhalzinho, ao Leste Pinhalzinho, Saudades e Cunha Porã
e a Oeste - Maravilha.
c) Ao Leste - Bom Jesus do Oeste e Serra Alta, a
Oeste - Sul Brasil e Pinhalzinho, ao Sul Pinhalzinho, Saudades e Cunha Porã
e a Norte – Maravilha.
d) Ao Sul - Bom Jesus do Oeste e Serra Alta, a
Oeste - Sul Brasil e Pinhalzinho, ao Norte Pinhalzinho, Saudades e Cunha Porã
e a Norte - Maravilha.
19. Complete as lacunas:
O solo, orgânico de ________________é
geograficamente acidentado, favorecendo a
formação de __________. É altamente fértil,
predominando o relevo ____________. Boa parte
é argiloso de atividade alta, quase sempre
_______________________.
(www.modelo.sc.gov.br)
a) rocha vulcânica – crateras – montanhoso –
pedregoso.
b) rocha basáltica – rios – montanhoso –
pedregoso.
c) rocha basáltica – montanhas – montanhoso –
arenoso.
d) rocha ametista– rios – plano – pedregoso.
20. De acordo com o site do município de
Modelo, a economia modelense baseia-se
principalmente na:
a) Agricultura, indústria e pecuária.
b) Industria Têxtil e agropecuária.
c) Piscicultura e Bovinocultura.
d) Somente nas indústrias e comércios.
21. A boca desempenha importantes funções
que repercutem na saúde de todo o
organismo. Além de exercer papel
fundamental na fala, mastigação e respiração,
a boca é:

a) a maior cavidade do corpo a ter contato direto
com o meio ambiente, sendo a porta de entrada
para bactérias e outros microrganismos
prejudiciais à saúde.
b) a menor cavidade do corpo a ter contato
parcial com o meio ambiente, sendo a porta de
entrada para bactérias e outros microrganismos
prejudiciais à saúde.
c) a maior cavidade do corpo a não ter contato
com o meio ambiente, sendo a porta de saída
para bactérias e outros microrganismos
prejudiciais à saúde.
d) a menor cavidade do corpo a ter contato
direto com os órgãos, sendo a porta de entrada
para bactérias e outros microrganismos benéficos
à saúde.
22. Uma boa higiene bucal diminui o risco de
desenvolvimento de problemas bucais e
dentários. É importante ressaltar que doenças
da boca têm relação direta com:
a) a boa alimentação, bons hábitos e dieta
balanceada.
b) o fumo, o consumo de álcool e a má
alimentação.
c) o consumo de refrigerantes, doces e alimentos
saudáveis.
d) o uso de drogas licitas, bebidas geladas e
cereais integrais.
23. Sobre a saúde bucal é correto afirmar que,
exceto:
a) Para ter um sorriso bonito e saudável, é
preciso escovar os dentes todos os dias, após
cada refeição e também uma última vez antes de
dormir, utilizando uma escova de dente de
tamanho adequado, com cerdas macias e creme
dental com flúor.
b) A complementação da escovação pode ser
feita passando o fio dental entre todos os dentes.
c) Manter uma alimentação saudável,
controlando a frequência da ingestão de
alimentos doces, principalmente entre as
refeições não colabora com a saúde bucal.
d) Quem usa aparelho ortodôntico, deve se
preocupar mais com a limpeza dos dentes,
gengiva e o uso do flúor, pois o aparelho retém
muito restos de alimentos.
24. A desintegração do dente provocada pela
higiene inadequada, ingestão de doces e

carboidratos ou, ainda, por complicações de
outras doenças que diminuem a quantidade
de saliva na boca é chamada de:

das suas funções numa clínica odontológica.
Nesse momento, o Auxiliar fica responsável
pelas seguintes tarefas, exceto:

a) Cárie

a) Organizar e executar atividades de higiene
bucal com o paciente.

b) Mau-Hálito
c) Tártaro
d) Dentição
25. É o conjunto de bactérias que coloniza a
cavidade bucal. A __________________ fixase principalmente nas regiões de difícil
limpeza, como a região entre a gengiva e os
dentes ou a superfície dos dentes de trás,
provocando cáries e formação de tártaro.
a) gengivite
b) faringite

b) Auxiliar e instrumentar os odontologistas e
técnicos nas intervenções clínicas.
c) Manipular materiais de uso odontológico
sempre que for necessário.
d) Não esterilizar os materiais antes e após o
uso.
29. O trabalho de um Auxiliar de Saúde Bucal
não termina após o fim do atendimento ao
cliente. Ele ainda executa algumas funções a
realizar após o cliente ter sido atendido e
antes da próxima consulta. Essas funções
envolvem, exceto:

c) placa bacteriana
d) cárie
26. Brasil Sorridente – Para cuidar da saúde
do brasileiro, há onze anos foi criado o
programa Brasil Sorridente. Implementado
para garantir ações de promoção, prevenção e
recuperação da saúde bucal da população
brasileira, o programa reúne uma série de
ações para ampliação do acesso ao
tratamento odontológico gratuito, por meio
do:
a) acompanhamento dentário personalizado.
b) SUS – Sistema Único de Saúde
c) Agendamento dentário
d) Unidades particulares de atendimento.
27. Antes do atendimento começar, a função
do Auxiliar de Saúde Bucal é:

a) Registrar dados e ter parte nas análises das
informações relacionadas ao atendimento do
paciente.
b) Executar limpeza, desinfecção e esterilização
dos aparelhos odontológicos, do instrumental e
do ambiente de trabalho após a consulta.
c) Após a saída do paciente não se faz
necessário a limpeza de nenhum instrumento.
d) Processar filme radiográfico das consultas.
30. ___________ é uma estrutura localizada na
boca que é dura, saliente e esbranquiçada
composta por polpa,_____________ e esmalte
que é originada no ____________e na
mandíbula (ou arcada dentária no ser
humano).
a) Dente – dentina – maxilar
b) Maxilar – argila – céu da boca

a) Preparar o paciente e coletar informações
para a sessão, normalmente por meio de um
questionário.

c) Mandíbula – saliva – maxilar

b) Aguardar o odontólogo precisar de ajuda para
começar a trabalhar.

31. Os dentes humanos são classificados da
seguinte forma, exceto:

c) Questionar o paciente sobre questões
pessoais, auxiliando-o nos problemas do dia-adia.

a) Incisivo, Canino, Pré-molar e facíneo

d) Não acompanhar o paciente e nem recolher
informações sobre o mesmo.
28. É durante o atendimento do paciente que o
Auxiliar de Saúde Bucal realiza a maior parte

d) Dente – glândulas salivares – maxilar

b) Incisivo, Canino, Pré-molar e molar
c) Incisivo, Felino , Pré-molar e molar
d) Indeciso, Canino, Pré-molar e molar
32. As _____________são utilizadas nos
casos de restauro de dentes fraturados,

mudança de formato dos dentes,
preenchimento de cavidades formadas por
cáries e também para minimizar imperfeições
do esmalte dentário.
a) Películas
b) Dentinas
c) Saneantes
d) Resinas
33. Os instrumentais possibilitam que o
dentista possa fazer procedimentos de
atendimento ao paciente. São exemplos de
instrumentais que não podem faltar no
consultório, exceto:
a) espelho clínico; sonda exploratória; pinça de
algodão, lima para osso, martelo cirúrgico;
b) escavador de dentina; espátula; seringa
carpule, sugador de sangue, cureta;
c) cabo de bisturi e bisturi; tesoura, alicate de
ainsworth; pote dapen, chave Philips.
d) cuba metálica; cuba de borracha; moldeiras;
colgadura para película radiográfica.
34. São itens fundamentais para os
procedimentos, principalmente no que diz
respeito à higiene e proteção do paciente e do
dentista. ___________________________ são
essenciais para a proteção do profissional, e
são itens obrigatórios e que devem ser
trocados a cada paciente que entre no
consultório. Já para uso do paciente são:
_______________________________________
_______________________________________
a) Luvas, touca e máscara / babador, sugador de
saliva, algodão, abaixador de língua, gaze, etc.
b) Luvas, touca e babador / mascara, sugador de
saliva, algodão, abaixador de língua, gaze, etc.
c) sugador, touca e máscara / babador, luva,
algodão, abaixador de língua, gaze, etc.
d) Luvas, gaze e máscara / babador, sugador de
saliva, algodão, abaixador de língua, touca, etc.
35. A qual instrumento odontológico refere-se
a imagem abaixo:

b) Pinça clinica
c) Colher de dentina
d) Sonda exploradora
36. É vetado ao Auxiliar de Saúde Bucal,
exceto:
a) Exercer a atividade de forma autônoma.
b)
Manipular
materiais
de
uso
odontológico;
c)
Prestar assistência,
direta ou
indiretamente, a paciente, sem a
supervisão do cirurgião- dentista.
d) Realizar, na cavidade bucal do paciente,
procedimentos não discriminados na
norma;
37. A ____________________ é uma
doença que se característica como um
conjunto de condições inflamatórias, de
caráter crônico, e de origem bacteriana,
que começa afetando o tecido gengival
e pode levar, com o tempo, à perda dos
tecidos de suporte dos dentes.
a) gengivite
b) placa bacteriana
c) Higiene Bucal
d) doença periodontal
38. A gengiva ____________ é firme, cor
de rosa coral, não sangra facilmente e
cobre toda a raiz do dente.
a) Saudável
b) Doente
c) Rosada
d) Inflamada
39. Sobre a Macrodontia é incorreto
afirmar que:
a) Na macrodontia os dentes são maiores
que o normal.
b) Na macrodontia os dentes são menores
que o normal.
c) Na macrodontia os dentes são mais
fortes que normalmente.
d) Na macrodontia os dentes são mais
fracos que normalmente.
40. Tártaro, as vezes também chamado de
__________________,
é
a
placa
bacteriana ou biofilme dental que
endurece na superfície dos dentes.
a)
b)
c)
d)

a) Broca

Tártarino
Placa Tartarea
Cálculo dental
Cálculo Tártareo.

