Município de São Miguel da Boa Vista- SC
Concurso Público 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 15h00min e término
às 18h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Concurso Público 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 17h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
Projeto auxilia jovens de abrigos de SC na inserção ao mercado de trabalho.
Ao todo, 1.100 adolescentes foram atendidos no programa "Novos Caminhos".
Por G1 SC.
Uma parceria do poder público com empresas catarinenses ajuda a mudar a realidade de
jovens que vivem nos abrigos espalhados pelo estado.
Há cinco anos, o programa "Novos Caminhos" auxilia adolescentes na preparação para o
mercado de trabalho. Desde a criação, 1.100 jovens participaram do projeto e 25% conseguiu
encontrar uma profissão.
De acordo com o juiz Ricardo Fiuza, a intenção da parceria é dar oportunidades para os jovens
e criar pontes para o futuro. "É um programa do poder judiciário com a iniciativa privada para
proporcionar que eles tenham um futuro melhor, é uma preparação", disse o magistrado.
Um dos exemplos positivos do programa "Novos Caminhos" é José Ítalo. Após passar quase
um ano no abrigo e aproveitar o aprendizado na sala de aula, ele foi inserido no mercado de
trabalho.
"Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, mas era um objetivo a ser
alcançado", falou.
Conforme o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o projeto foi criado a partir da parceria entre
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (FIESC), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC), Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa
Catarina (Fecomércio).
(FONTE:https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/12/23/projeto-auxilia-jovens-de-abrigos-desc-na-insercao-ao-mercado-de-trabalho.ghtml).

01- São recursos utilizados no texto, exceto:
a)
b)
c)
d)

Linguagem predominantemente denotativa.
Dados estatísticos.
Ironia na construção de ideias.
Elementos de coesão para articular frases.

02- "Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, mas era um objetivo a ser
alcançado.”.
Assinale a alternativa em que a substituição da palavra destacada nessa frase altera seu
sentido.
a) Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, contudo era um objetivo a ser
alcançado.
b) Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, entretanto era um objetivo a ser
alcançado.
c) Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, todavia era um objetivo a ser
alcançado.
d) Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, contanto que era um objetivo a
ser alcançado.

03- "É um programa do poder judiciário com a iniciativa privada para proporcionar que eles
tenham um futuro melhor (...).” 3º§.
O verbo destacado nessa frase está no seguinte modo e tempo:
a)
b)
c)
d)

Indicativo - presente.
Subjuntivo - presente.
Indicativo - futuro do presente.
Subjuntivo - futuro.

04- “Se tivesse a tolice de se perguntar 'quem sou eu? ' cairia estatelada e em cheio no chão. É
que 'quem sou eu? ' provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga
é incompleto”.
(Fonte:Clarice Lispector, trecho extraído de “A hora da estrela”, 1977).

É incorreto afirmar sobre o fragmento acima:
a) O trecho apresentado foi escrito durante a Primeira Fase do Modernismo.
b) O romance A hora da estrela foi a última obra de Clarice Lispector publicada antes de
sua morte.
c) Clarice Lispector pertenceu à fase da Literatura Brasileira Contemporânea.
d) A escritora também aborda o contato da imigrante nordestina com a cidade grande.
05- Qual o valor de x, sabendo que a média aritmética entre
a)
b)
c)
d)

e 8 é 8.

25.
1.
11.
5.

06- Na construção de um Shopping, 05 pedreiros constroem 3 salas em 2 dias. Quantas salas
serão totalmente construídas em 12 dias se admitir mais 3 pedreiros?
a)
b)
c)
d)

80 salas.
28 salas.
20 salas.
16 salas.

07- Qual o perímetro do triângulo isósceles a seguir, com altura medindo 21 cm?

a)
b)
c)
d)

98 cm.
29 cm.
78 cm.
60 cm.

08- Assinale a alternativa que apresenta o valor da determinante da matriz B a seguir.

a)
b)
c)
d)

-201.
59.
71.
-59.

09- Analise a figura abaixo e assinale a alternativa que corresponde.
A figura abaixo representa:

a)
b)
c)
d)

O Escudo do Município.
A Bandeira do Município.
O Brasão do Município.
O Slogan do Município.

10- Analise a tela do Microsoft Office Word abaixo:

Para posicionar o cursor centralizado no documento, podemos usar as teclas do teclado:
a)
b)
c)
d)

Control + C.
Control + E.
Alt + C.
Alt + E.

Conhecimentos Específicos
11- O auxiliar de higiene bucal deve possuir conhecimentos práticos e específicos em relação à
anatomia de face e pescoço para ajudar o cirurgião dentista da melhor maneira possível no
cotidiano odontológico. São músculos presentes na face do ser humano, exceto.
a)
b)
c)
d)

Músculo temporal.
Músculo serrátil anterior.
Músculo prócero.
Músculo masseter.

12- As arcadas dentárias são divididas em superior e inferior, estando a superior no osso
maxilar, e a inferior na mandíbula. Cada uma dessas arcadas é dividida em hemiarcos ou
quadrantes direito e esquerdo. A identificação dessas arcadas é feita didaticamente, por meio
dos números o que facilita o trabalho do cirurgião dentista e de seu auxiliar. Os seguintes
números representam quais dentes, respectivamente.
22, 85, 33, 72
a) Incisivo central superior esquerdo, segundo pré molar decíduo inferior direito, Canino
inferior esquerdo, incisivo decíduo lateral superior direito.
b) Incisivo lateral superior esquerdo, segundo pré molar decíduo inferior esquerdo, Canino
inferior esquerdo, incisivo decíduo lateral superior esquerdo.
c) Incisivo central superior direito, segundo molar decíduo inferior direito, Canino inferior
esquerdo, incisivo decíduo lateral inferior direito.
d) Incisivo lateral superior esquerdo, segundo molar decíduo inferior direito, Canino inferior
esquerdo, incisivo lateral decíduo inferior esquerdo.

13- A dentina é um componente dental localizado abaixo do esmalte e possui características
únicas. São características específicas da dentina, exceto.
a) É a estrutura que dá cor aos dentes.
b) A dentina é composta por 65 a 75% de substâncias orgânicas, 25% de substâncias
minerais e 10% de água.
c) Possui organização estrutural em túbulos e canalículos, que desempenham papel
importante na condução de estímulos.
d) A dentina possui espessura variando entre 2 e 5 mm.
14- Observe a descrição abaixo e assinale a qual região ou estrutura ela melhor se relaciona.
“Área ou estrutura composta pelos tecidos de suporte do dente, que são o alvéolo dental,
ligamento periodontal, cemento e gengiva”.
a)
b)
c)
d)

Esmalte.
Dentina.
Cemento.
Periodonto.

15- As faces livres são as faces dos dentes que não mantêm contato com outros dentes da
mesma arcada. São consideradas faces livres, exceto.
a)
b)
c)
d)

Mesial.
Vestibular.
Lingual.
Palatina.

16- As práticas de higiene bucal, como a escovação dentária e o uso do fio dental, a aplicação
de flúor e controle da dieta, desempenham importante papel na prevenção das doenças bucais.
A respeito do assunto assinale a alternativa incorreta.
a) O controle da placa por meio da higiene bucal é a medida mais direta e abrangente de
controle e prevenção da cárie dentária e de doenças gengivais, pois se direciona para a
causa determinante dessas doenças, as bactérias não patogênicas.
b) Entre os meios mecânicos para higienizar os dentes, a escova dentária é o mais aceito
mundialmente.
c) A escova deve ser funcional e eficiente na remoção do biofilme dental, sem causar
danos aos tecidos gengivais e sem provocar ranhuras nas superfícies dentárias.
d) Muitas vezes a escovação dental isolada é insuficiente, pois não remove a placa
interdental por completo, sendo necessária a utilização de alguns dispositivos auxiliares.
17- Os principais objetivos para o uso dos evidenciadores de placa dental são o estímulo visual
para realização da higiene bucal e a identificação de áreas onde deve ser aprimorada a
higienização. São evidenciadores comumente utilizados no consultório odontológico, exceto.
a)
b)
c)
d)

Azul de metileno.
Tartrazina Carmim.
Marrom Bismark.
Fucsina básica.

18- O cirurgião dentista esta apto a realizar uma limpeza profissional dos dentes, que consiste
no polimento coronário, na raspagem e no alisamento radicular. Cabe ao auxiliar possuir
conhecimentos específicos a fim de ajudar o odontólogo durante tais procedimentos. A respeito
do assunto, assinale a alternativa incorreta.
a) O uso do fio dental completa o polimento nas superfícies interproximais.
b) Toda limpeza deve ser feita com o auxílio de uma pasta de baixa abrasividade,
geralmente a base de pedra pomes, que pode ser fluoretada ou não.
c) Para remoção das placas nas superfícies lisas, vestibulares e linguais ou palatinas, é
mais recomendado a utilização de escovas de Robson, acopladas a um contra-ângulo.
d) Após o polimento de todas as superfícies, repete-se a evidenciação, em seguida,
completa-se a limpeza nas áreas onde persistir placa bacteriana.
19- São fatores etiológicos determinantes que devem ser levados em consideração para o
desenvolvimento da cárie dentária, exceto.
a)
b)
c)
d)

Biofilme.
Dieta.
Saliva.
Hábitos socioeconômicos.

20- A cárie dentária caracteriza-se pela destruição das estruturas calcificadas dos dentes,
como esmalte, dentina e cemento. Quanto à evolução do processo, as cáries dentárias podem
ser agudas ou crônicas. São características de lesões agudas, exceto.
a)
b)
c)
d)

Área amolecida.
Área brilhante.
Cor amarelada ou castanha clara.
Biofilme visível.

21- A primeira manifestação clínica da saída de minerais do dente é a lesão de mancha
branca, em que ainda não há cavidade no esmalte. No último estágio, a cárie continua a sua
penetração, até alcançar a polpa, podendo causar uma dor aguda ou comprometimentos
crônicos perirradiculares. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.
a) A lesão de mancha branca ativa no esmalte é caracterizada por um esmalte opaco e
rugoso.
b) A perda mineral da superfície leva ao aumento na porosidade do esmalte,
caracterizando uma lesão branca ativa, considerada o primeiro estágio da cárie.
c) A lesão de mancha branca inativa no esmalte é caracterizada por um esmalte brilhante,
branco ou escurecido, liso e polido.
d) Com o desequilíbrio no processo desmineralização X remineralização, a
desmineralização ocorre, inicialmente, na superfície da dentina.
22- Doença periodontal é um termo genérico empregado para um grupo de afecções que
acometem o periodonto em diferentes circunstâncias. Gengivite é uma doença que começa
com uma inflamação da gengiva, e que quando não tratada tende a piorar sua gravidade. São
características e formas de tratamento da gengivite, exceto.
a) A gengivite esta diretamente relacionada ao acúmulo de bactérias que colonizam o sulco
gengival através do biofilme.
b) Ao contrario da periodontite, a gengiva não sangra espontaneamente, somente quando
há trauma causado pela escova ou pelo fio dental.
c) Ocorre aumento do volume da gengiva e alteração da sua cor.
d) Uma boa higienização pode diminuir a inflamação e restabelecer a saúde da gengiva.

23- Um dos objetivos da odontologia restauradora é a preservação dos tecidos dentários
sadios, assim como a recomposição do tecido perdido, buscando, através do emprego de
materiais restauradores adequados e de técnicas bem conduzidas, restabelecer a saúde, o
conforto, a função mastigatória, a estética para as pessoas. São materiais restauradores,
exceto.
a)
b)
c)
d)

Cimento de Ionômero de Vidro.
Amalgama de Prata.
Resina Composta.
Silicona de Condensação.

24- Os instrumentais em odontologia têm como função possibilitar ao odontólogo realizar
procedimentos para o atendimento do paciente. Um instrumento comumente utilizado é a pinça
hemostática, assinale a alternativa que identifica a função correta deste instrumental.
a)
b)
c)
d)

Tem a função de pegar materiais como algodão, brocas, entre outros.
Instrumental utilizado para apreensão do fio de sutura.
Utilizada na colocação de material em cavidades.
Usada para apreensão de vasos e tecidos.

25- São doenças passíveis de transmissão durante o atendimento odontológico, exceto.
a)
b)
c)
d)

Sífilis.
Esporotricose.
Tuberculose.
Doenças do vírus da imunodeficiência humana.

26- As mãos de profissionais que atuam em serviços de saúde devem ser higienizadas,
utilizando água e sabão, preparação alcoólica e antissépticos. São indicações de uso para
preparações alcoólicas, exceto.
a)
b)
c)
d)

Antes e após contato com o paciente.
Somente após calçar luvas.
Antes de realizar procedimentos assistenciais.
Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao
paciente.

27- A lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual,
por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Nela são abordados os
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Sobre esses princípios e diretrizes, assinale
a alternativa incorreta.
a) A universalidade visa o acesso aos serviços de saúde para todos os níveis de
assistência.
b) A integralidade é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema.
c) A igualdade presa uma assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
d) A descentralização político-administrativa busca reunir em uma única esfera de governo
a direção do sistema.

28- O auxiliar de saúde bucal deverá ser qualificado com habilidades cognitivas, psicomotoras
e afetivas, fundamentadas nos conhecimentos técnico-científicos, éticos, políticos e
educacionais, com perfil e competência para execuções de ações em saúde bucal que visem à
promoção e prevenção da saúde de determinado indivíduo ou grupo populacional, a fim de
contribuir para a otimização dos serviços de saúde e a melhoria da qualidade da saúde bucal
da população. São objetivos da promoção de saúde, exceto.
a)
b)
c)
d)

Construir políticas públicas saudáveis.
Criar ambientes favoráveis à saúde.
Focar em ações voltadas somente ao individual.
Reorientar serviços de saúde.

29- Observe a descrição abaixo e assinale a qual lei pertence.
“Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá
outras providências.”
a)
b)
c)
d)

Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Lei 3.145, de 15 de Julho de 1990.
Lei 1.022, de 21 de Janeiro de 1990.

30- O Brasil Sorridente é uma política do governo federal com o objetivo de ampliar o
atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. A respeito do
assunto assinale a alternativa incorreta.
a) Se destina todos os brasileiros que dependam da rede privada de saúde para receber
tratamento odontológico.
b) Entre as medidas do programa, destacam-se as ações de promoção e prevenção, com
viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento
público.
c) Uma das linhas de ação do programa é a reorganização da Atenção Básica em saúde
bucal, principalmente com a implantação das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia
Saúde da Família.
d) Um dos objetivos do programa é a ampliação e qualificação da Atenção Especializada,
em
especial
com
a
implantação
de Centros
de
Especialidades
Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias.

