UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

PORTUGUÊS
TEXTO I
Aceitando sua essência
Desde que nascemos, somos guiados e influenciados
pelas pessoas à nossa volta.
Algumas pessoas, como nossos pais, se esforçam muito
para nos passar o que aprenderam em suas vidas, na
esperança que isso torne a nossa mais fácil. Depois de
algum tempo, começamos a criar nossas próprias
associações, valores e regras. E, com um pouco de sorte,
conseguimos encontrar nossa verdadeira essência.
No lado pessoal isso significa aprender coisas simples.
Desde descobrir se somos pessoas mais produtivas pela
manhã ou pela noite, até entender se nos sentimos mais à
vontade
na
cidade,
no
campo
ou
na
praia. Profissionalmente, significa saber se preferimos ser
um diretor financeiro, diretor de cinema, surfista ou
empreendedor. Eu diria que, de todos estes “encontros”,
os mais difíceis ocorrem quando temos que reconhecer e
superar (ou aceitar) “partes” de nós que não gostamos.
Porém tudo na vida tem dois lados. O Yin e Yang, elétron
e nêutron, dia e noite e assim por diante. E você, como
reflexo de tudo ao seu redor, também tem dois lados, que
fazem parte de um “todo”. Enquanto não conseguirmos
entender e aceitar isso, iremos sofrer toda vez que nos
deparamos com esta “parte”.
Aceite sua essência e verá que a vida flui. E nada vale mais
a pena do que permitir que a vida flua. Porque a gente só
leva desta vida a vida que a gente leva.
( Pierre Schürmann, Revista ISTO É , novembro 2011)

QUESTÃO 1_____________________________________
Não se depreende do texto:
a) Só nossos pais se esforçam para nos passar o que
aprenderam em suas vidas.
b) Encontrar profissionalmente nossa essência significa
saber se preferimos ser um diretor financeiro, diretor de
cinema, surfista ou empreendedor.
c) Os mais difíceis de nossos “encontros” ocorrem quando
temos de aceitar partes de nós que não gostamos.
d) Tudo na vida tem dois lados: o yin e o yang.
e) Como tudo na vida tem dois lados, nós também temos
dois lados.
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QUESTÃO 2____________________________________ _
A oração que inicia o período “... Desde que nascemos,
somos guiados e influenciados pelas pessoas à nossa
volta”. Tem valor de:
a) Causa
b) Consequência
c) Tempo
d) Condição
e) Finalidade
QUESTÃO 3____________________________________ _
“Nossa” ( linha 05), “Isso” ( linha 09) têm como referente
textual respectivamente:
a) Vida – encontrar nossa verdadeira essência
b) Família - essência
c) Vida – essência
d) Vida – aprender coisas simples
e) Família – encontrar nossa verdadeira essência.
QUESTÃO 4____________________________________ _
No período “Desde descobrir se somos pessoas mais
produtivas pela manhã ou pela noite, até entender se
nos sentimos mais à vontade na cidade, no campo ou na
praia”.
As duas ocorrências do “se” no fragmento são
respectivamente:
a) Pronome apassivador – pronome apassivador
b) Pronome reflexivo – pronome apassivador
c) Conjunção subordinativa integrante – conjunção
subordinativa integrante
d) Conjunção subordinativa integrante – pronome
apassivador
e) Pronome apassivador – conjunção
subordinativa
integrante
QUESTÃO 5_____________________________________
A regência obedece às normas na alternativa:
a) Paguei-lhe o débito.
b) Avise-lhe de que o tempo vai fechar.
c) Lembre de mim sempre que puder.
d) Agradeço-lhe ao convite.
e) Ele sempre se sobressai na empresa.
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QUESTÃO 6____________________________________ _
Assinale a alternativa cujo verbo pode ser empregado no
singular ou plural:
a) Mais de um torcedor____________as mãos.(apertarse)
b) A multidão________ para ver o Sumo Sacerdote.
(acotovelar-se)
c) O Brasil foi um dos que____________ da luta pela
democracia.( participar)
d) Mais de um passageiro____________o voo.( perder)
e) A maior parte da turma_________mais cedo. ( sair)
QUESTÃO 7____________________________________ _
Disseram-____ para_____decidir sobre o que_____ fazia
mais feliz.
a) me – mim – me
b) me – eu – me
c) me – eu – mim
d) mim – mim – mim
e) mim – eu – me
QUESTÃO 8__________________________________ ___
No período : “na esperança que isso torne a nossa mais
fácil...” a palavra destacada:
a) É substantivo com função de objeto direto.
b) É adjetivo com função de predicativo do objeto.
c) É substantivo com função de predicativo do sujeito.
d) É adjetivo com função de predicativo do sujeito.
e) É adjetivo com função de adjunto adnominal.
QUESTÃO 9____________________________________ _
Observe os itens:
I – Observávamos tudo a nossa volta.
II – Saía a gritar efusivamente todos os nomes da família
pelo corredor.
III - Vive as custas de seu próprio esforço.
IV – Foi até a sorveteria mais próxima e comprou o maior
sorvete que viu.
O acento indicador de crase deve ser colocado:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I , II e III
c) Em II e III
d) Em II apenas
e) Em III apenas
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QUESTÃO 10__________________________________ __
Do período “ Aceite sua essência e verá que a vida flui”.
É correto afirmar:
a) Há três orações em uma relação de coordenação.
b) Há três orações em uma relação de subordinação.
c) Há três orações e a terceira oração tem valor de
substantivo.
d) Há três orações e entre as duas primeiras orações a
relação é de subordinação.
e) Há três orações e a terceira oração tem valor de
adjetivo.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 11___________________________________ _
Após denúncias de superfaturamento em obras públicas
apontadas em reportagem da revista Veja, em julho de
2011, a presidente Dilma Rousseff determinou o
afastamento da cúpula do Ministério dos Transportes.
Indique a alternativa na qual consta quem era o Ministro
dos Transportes na época.
a) Antônio Palocci
b) Alfredo Nascimento
c) Pedro Novais
d) Wagner Rossi
e) Nelson Jobim
QUESTÃO 12___________________________________ _
Em março de 2011 o Japão foi atingido por Sismo e
tsunami que causaram danos substanciais ao país. De
acordo com as autoridades Japonesas foram milhares de
mortos e feridos. Uma das consequências do tsunami foi
o acidente nuclear ocorrido na cidade Okuma. Indique a
alternativa em que consta o nome da usina nuclear
atingida nessa catástrofe:
a) Usina Nuclear de Chernobil
b) Central Nuclear de Nagasaki
c) Usina Nuclear de Angra I
d) Central Nuclear de Fukushima
e) Usina Nuclear de Hiroshima
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QUESTÃO 13___________________________________ _
Para medir as variações no padrão de qualidade de vida
das diferentes populações do mundo, o programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) criou um
índice global. Qual foi esse índice?
a) INUD – Índice das Nações Unidas
para o
Desenvolvimento.
b) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
c) IEVP – Índice de Expectativa de Vida Populacional.
d) IQVM – Índice de Qualidade de Vida Mundial.
e) IEQVG – Índice de Expectativa e Qualidade de Vida
Global.
QUESTÃO 14__________________________________ __
Realizada de 3 a 14 de junho de 1992, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento
(também conhecida como Cúpula da Terra, Eco 92 ou Rio
92) reuniu 108 chefes de Estado para buscar mecanismos
que rompessem o abismo de desenvolvimento entre o
norte e o sul do planeta, mas preservando os recursos
naturais da Terra. A intenção era introduzir a ideia do
desenvolvimento sustentável, um modelo de
desenvolvimento econômico menos consumista e mais
adequado ao equilíbrio ecológico. As bases para a Rio 92
foram lançadas em 1972, quando a ONU organizou sua
primeira conferência ambiental.
Em 2012 a cidade do Rio de Janeiro voltará a sediar a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, vinte anos depois da histórica Conferência
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de
1992. A Conferência de 2012 vem sendo chamada de:
a) Eco 2012
b) 2ª Conferência do Rio
c) Rio + 20
d) 3ª Conferência do Rio
e) Conferência Global sobre Desenvolvimento Sustentável
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QUESTÃO 15___________________________________ _
O município pernambucano de Cedro possui 171,64 km²
de território e, segundo dados do IBGE (Censo
Demográfico 2010), sua população é de:
a) 24.314 habitantes
b) 16.560 habitantes
c) 8.314 habitantes
d) 10.778 habitantes
e) 52.030 habitantes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16___________________________________ _
Os cimentos de ionômero de vidro (CIVs) têm se
destacado cada vez mais como materiais restauradores
ocupando um
papel significante na odontologia
preventiva. São características desse material, EXCETO:
a) Apresenta-se na forma de pó e líquido.
b) É importante na prevenção da cárie por conter flúor.
c) Pode servir de base para outros materiais.
d) Apresenta menor resistência do que o amálgama.
e) Apresenta mercúrio em sua composição, assim como o
amálgama.
QUESTÃO 17_________________________________ ___
A cárie dentária pode ser definida como uma destruição
localizada dos tecidos dentais causada pela ação das
bactérias. Assinale a alternativa INCORRETA com relação
à cárie dentária:
a) Pode ser evitada com o controle adequado da placa
bacteriana.
b) Um alimento rico em sacarose, mas administrado na
forma líquida não é prejudicial aos dentes.
c) O Streptococcus mutans é o principal microrganismo
responsável pelo desenvolvimento da cárie.
d) Pessoas com fluxo salivar reduzido têm maior
predisposição à cárie.
e) O primeiro sinal clínico da cárie é a mancha branca, que
indica uma desmineralização do esmalte.
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QUESTÃO 18___________________________________ _
Sobre o cálculo dentário é INCORRETO afirmar:
a) Forma-se a partir da mineralização da placa.
b) Está associado às doenças periodontais.
c) O cálculo supragengival é clinicamente visível coronal a
margem gengival.
d) O cálculo subgengival é clinicamente visível coronal a
margem gengival.
e) O cálculo supragengival consiste de 70% a 90% de sais
inorgânicos, principalmente na forma de fosfato de cálcio.
QUESTÃO 19___________________________________ _
Qual material NÃO é utilizado para moldagem?
a) Polissulfetos
b) Elastômeros
c) Godiva
d) Resina composta
e) Alginato
QUESTÃO 20___________________________________ _
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Amálgama de prata utilizada pelo cirurgião-dentista
trata-se de uma liga que contém prata, mercúrio e
estanho, podendo haver também o zinco e o cobre.
b) Não há a necessidade de confecção de cavidades
retentivas para a inserção do amálgama.
c) O amálgama é um material simples e barato, sua
manipulação e técnica operatória é, dentre todas, a
menos sensível aos fluidos operatórios e a higiene do
paciente.
d) O cimento ionômero de vidro é recomendado como
restaurador em casos de erosões cervicais, classe III, V,
restaurações pediátricas, base e construção de pilares.
e) Com o objetivo de melhorar as propriedades físicas e
diminuir a sensibilidade à umidade, surgiram os cimentos
de ionômero de vidro modificados por resina.

QUESTÃO 22__________________________________ __
Sobre a cárie assinale a alternativa INCORRETA:
a) É uma doença transmissível e infecciosa de origem
bacteriana.
b) Sua ação se dá através da degradação de açúcares.
c) O Streptococus mutans é o principal patógeno
responsável pelo desenvolvimento da cárie.
d) No fenômeno da cárie não há necessariamente a
intervenção de microrganismos.
e) Deve-se ressaltar a importância do diagnóstico e
tratamento precoces da cárie dentária.
QUESTÃO 23_______________________________ ___ _
Sobre a promoção em saúde bucal é INCORRETO
afirmar:
a) Uma ação global objetivando a melhoria na qualidade
de vida das pessoas com foco na odontologia.
b) Um estado saudável, não é assegurado pela ausência
de doenças.
c) Saúde e doença não são determinadas por fatores
sociais, econômicos e psicológicos.
d) Um paciente de risco é uma pessoa com potencial alto
para contrair uma doença devido a condições genéticas,
ou ambientais.
e) O tratamento preventivo na promoção de saúde bucal
objetiva a redução do risco da doença ou a sua recidiva.
QUESTÃO 24__________________________________ __
São instrumentos utilizados na confecção de uma
restauração em amálgama, EXCETO:
a) Porta amálgama e condensador de Ward
b) Hollemback e discóide-cleóide
c) Hollemback 3S e instrumentos de Frahm
d) Brunidor de Bennet e hollemback nº 6
e) Espátula nº 24 e espátula nº 36

QUESTÃO 21__________________________________ __
“A habilidade de um material exercer sua função,
proporcionando uma boa resposta do hospedeiro é ”:
a) Biossegurança
b) Biomateriais
c) Biomédica
d) Bioengenharia
e) Biocompatibilidade
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QUESTÃO 25___________________________________ _
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A promoção de saúde bucal pode ser feita pelo
controle de placa dental, da dieta, e pelo uso de flúor.
b) A eficiência dos fluoretos para a redução da cárie é
discutível.
c) O uso do flúor odontológico é imprescindível como
meio complementar para o êxito no controle da cárie
dental.
d) Selantes são resinas fluidas capazes de escoar nas
fóssulas e fissuras penetrando nos microporos do esmalte
condicionado por ácido onde assim será fixada
mecanicamente.
e) O selante tem a finalidade de isolar fisicamente
a superfície oclusal de molares e pré-molares do meio
bucal, preservando a saúde dentária numa das superfícies
mais expostas.

QUESTÃO 26__________________________________ __
Embora a boca contenha grande quantidade de
bactérias, só algumas causam a cárie, sendo o
___________________ a bactéria mais comum.
a) Streptococus mutans
b) Estafilococcus aureus
c) Estafilococos
d) Espirquetas
e) Epulopiscium fishelsoni
QUESTÃO 27____________________________________
Sobre a radiologia, é INCORRETO:
a) O equipamento de radiográfica deve ser estável,
equilibrado e firme quando posicionado o cabeçote.
b) A radiografia panorâmica é um importante exame
radiográfico utilizado para o diagnóstico e planejamento
terapêutico das doenças dos dentes e dos ossos da face.
c) É indicada para estudos individuais ou de grupos de
dentes, proporcionando através de uma imagem bidimensional uma visão da anatomia dentária (coroa e
raiz) e das estruturas que circundam o dente.
d) Após a realização da lavagem final, a radiografia deve
ser seca em um ambiente livre de poeira.
e) O processo é constituído de duas etapas químicas:
Revelação e Fixação, não interlacadas com uma breve
lavagem em água limpa.
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QUESTÃO 28___________________________________ _
A aplicação de meios tendentes a evitar as doenças ou a
sua propagação, denomina-se:
a) Etiologia
b) Biossegurança
c) Profilaxia
d) Esterelização
e) Higienização
QUESTÃO 29__________________________________ _
São processos químicos de esterelização, EXCETO:
a) Glutaraldeído a 2%;
b) Autoclave;
c) Álcool 70%;
d) Álcool peracético a 0,2%;
e) Hipoclorito de sódio a 1%
QUESTÃO 30___________________________________ _
São competências do auxiliar em saúde bucal, exceto:
a) Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e
prevenção.
b) Desenvolver em equipe ações de planejamento
participativo e avaliação dos serviços de saúde.
c) Realizar procedimentos tais como: restaurações e
exodontias.
d) Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua
natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em
saúde bucal.
e) Realizar ações de apoio ao atendimento clínico em
saúde bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus
familiares.
QUESTÃO 31
Sobre as substâncias reveladoras, qual a sequencia
correta de colocação das mesmas?
a) Revelador, água e fixador
b) Fixador, revelador e água
c) Água, fixador e revelador
d) Água, revelador e fixador
e) Revelador, fixador e água

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

5

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
QUESTÃO 32
O procedimento que visa o controle de infecção a partir
do uso de substâncias microbicidas ou microbiostáticas
de uso tópico na pele ou mucosa, denomina-se:
a) Anti-sepsia
b) Assepsia
c) Descontaminação
d) Desinfecção
e) Limpeza
QUESTÃO 33
A solução a 2%, em pH 8 é utilizado para a desinfecção e
esterilização de instrumentos, agente desinfetante
bactericida que apresenta rápida e efetiva ação contra
bactérias gram-positivas e gram-negativas. Que
substância é essa:
a) Álcool a 70%
b) Água fervida
c) Álcool iodado
d) Glutaraldeído
e) Formol
QUESTÃO 34
Os dentes possuem superfícies de contato com seus
vizinhos, chamadas____________, que necessitam ser
higienizadas com fios dentais para correta remoção da
placa bacteriana.
a) Oclusais
b) Cervicais
c) Interproximais
d) Incisais
e) Vestibulares
QUESTÃO 35
Quais dos materiais a seguir são utilizados durante a
instrumentação de um canal radicular?
a) Lima flexofile, hipoclorito e régua endodôntica
b) Lima hedstrom, espátula nº1 e hipoclorito
c) Hipoclorito, régua endodôntica e fotopolimerizador
d) Régua endodôntica, lima flexofile e agente de união
e) Lima flexofile, hipoclorito e ácido fosfórico
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QUESTÃO 36
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modo de
organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde
peculiar do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Em
relação à Estratégia Saúde da Família avalie os itens
abaixo.
I.É função da ESF ações de prevenção, enquanto as ações
de cura e tratamento passam a ser responsabilidade da
atenção secundária e terciária.
II.A ESF é destinada ao atendimento da classe de baixa
renda.
III.A Equipe de Saúde da Família deve atuar sem área
definida, pois desta forma pode abranger um número
maior de pessoas.
IV.É função do médico da equipe de saúde da família
participar do processo de territorialização, realizar
cuidados em saúde na unidade de saúde, domicílio e
espaços comunitários, e realizar atividades de demanda
espontânea e programada.
Marque o item correto.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas IV está correta.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) Apenas II e IV estão corretas.
QUESTÃO 37
A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de
Saúde que tem como objetivo, EXCETO.
a) Estimular a implantação de hospitais de alta
complexidade em todos os municípios para garantir a
independência de seu programa de saúde.
b) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal.
c) Racionalizar os gastos e otimizar os recursos,
possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de
saúde de abrangência regional.
d) Redução das desigualdades no acesso às ações e
serviços de saúde.
e) Garantia de acesso a todos os níveis de complexidade
do sistema de saúde para os usuários de todos os
municípios.
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QUESTÃO 38
De acordo com a Política Nacional de Promoção à Saúde
marque o item abaixo que NÃO representa uma ação de
promoção à saúde.
a) Vacinação
b) Alimentação saudável
c) Controle do tabagismo
d) Atividade física
e) Estímulo à cultura de paz
QUESTÃO 39
De acordo com o Plano Nacional da Atenção Básica, é
função da atenção básica, EXCETO.
a) Prevenção de agravos
b) Reabilitação
c) Redução de danos
d) Abordagem biomédica
e) Diagnóstico e tratamento
QUESTÃO 40
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF foram
criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o
escopo das ações da atenção básica, bem como sua
resolubilidade. Sobre o NASF avalie os itens abaixo.
I.Tem como função realizar apoio matricial às equipes as
quais está vinculado.
II.Faz parte da atenção básica e é de livre acesso para
atendimento individual ou coletivo.
III.Tem como função contribuir para a integralidade do
cuidado aos usuários do SUS, principalmente por
intermédio da ampliação da clínica.
Marque o item correto
a) Apenas I está correto
b) Apenas II está correto
c) Apenas I e II estão corretos
d) Apenas I e III estão corretos
e) Os itens I, II e III estão corretos
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