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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
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DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Esta prova contém 25 (vinte e cinco) questões. Confira-a.
2. A prova terá duração máxima de 4 horas.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas,
usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
5. Esta prova deverá ser devolvida ao fiscal da sala, juntamente com a folha de respostas,
devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha desta página, denominada
RASCUNHO e a mesma poderá ser destacada e levada pelo candidato.
7. O gabarito e as questões da prova estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.alvoradademinas.mg.gov.br/, bem como disponibilizados no Quadro de
Avisos disposto no setor de RH, na sede da Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas,
a partir das 13horas do dia 14 de março de 2022.
8. Preencha corretamente com o seu nome e número de Carteira de Identidade no espaço
indicado pelo fiscal da sala, tanto na folha de questões, quanto na folha de respostas.

CARTÃO RESPOSTA

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO LHE DESEJA UMA BOA PROVA!
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I – LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES A ELE REFERENTES.
A delicada cesariana feita em bebê para retirar feto “gêmeo”.
Mônica Veja estava no sétimo mês de gestação quando o médico notou algo muito raro em um
exame de ultrassom. As imagens mostravam dois cordões umbilicais, mas Mônica não estava
grávida de gêmeos. Era sua própria bebê, Itzamara, que carregava um feto no abdômen. O feto
carregando um feto foi identificado em Barranquilla, na Colômbia. Especialistas calculam que a
probabilidade desse tipo raro de gravidez é de uma a cada 500 mil nascimentos. O cirurgião
Miguel Parra contou à Rádio Caracol que esse fenômeno é conhecido como fetus in fetu e, se não
for identificado a tempo, pode colocar em risco a gravidez. O médico explica que o irmão gêmeo
se desenvolve dentro do outro, em vez de crescer no útero da mãe. Esse tipo de gravidez
normalmente é gerada a partir de um único zigoto, formado por um óvulo a um espermatozoide.
(Fonte adaptada. https//g1.globo.com. Acesso em 05 de julho de 2019).
1. Assinale a alternativa em que o tempo destacado exerce corretamente função de sujeito da
oração:
a) “Mónica Vega estava no sétimo mês de gestação...” (linha 1).
b) “As imagens mostravam dois cordões umbilicais, [...]” (linha 2).
c) “O feto carregando um feto [...]” (linha 4).
d) “O médico explica que o irmão gêmeo se desenvolve dentro do outro, [...]” (linha 8).
2. É correto afirmar que o termo “normalmente” (linha 09) exerce função morfológica de:
a) Advérbio.
b) Preposição.
c) Pronome.
d) Conjunção.
3. Se o verbo “estava” (linha 1) fosse conjugado na primeira pessoa do plural do pretérito maisque-perfeito do indicativo, a alternativa correta seria:
a) Estávamos.
b) Estivera.
c) Estivéramos.
d) Estaremos.
4. Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra
“sétimo” (linha 1):
a) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.
b) Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados em “s”.
c) Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em “l, n, r, x, s”.
d) Acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em “a, o”, seguidos ou não de “s”.
5. Passando a oração “...calço a meia furada.” para a voz passiva, temos, sem prejuízo do
sentido:
a) Tenho calçado a meia furada.
b) A meia furada foi calçada.
c) A meia furada é calçada por mim.
d) A meia furada calçou-se.
6. Assinale a oração em que a concordância verbal está incorreta.
a) “Assim como todos, nós sabemos a dor de uma saudade”.
b) “Nenhum de nós sabemos”...
c) “Quantos dentre vós tomareis parte da passeata?”
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d) “Qual de nós pode ser acusado de traição?”
CONHECIMENTOS GERAIS
7. O Brasil possui:
a) 20 capitais ao todo nos Estados e o Distrito Federal.
b) 25 capitais ao todo.
c) 27 capitais. Elas estão distribuídas em 26 Estados mais o Distrito Federal.
d) 30 capitais ao todo.
8. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (13/01/2020), com os investidores atentos à
assinatura do esperado acordo comercial inicial entre Estados Unidos e China. Assinale o país
que utiliza o dólar como moeda própria:
a) China.
b) Brasil.
c) Argentina.
d) Estados Unidos.
9.Qual o nome do brasileiro conhecido como "O Pai da Aviação"?
a)Carlos Barbosa Dumont.
b)Castro Alves Dumont.
c)Alberto Santos Dumont.
d)Nenhuma das alternativas.
10.Configuram atos de improbidade administrativa, previstos na Lei nº 8.429/1992, aqueles
que:
a) causam prejuízo ao erário.
b) impedem o ingresso de grevistas nos prédios públicos.
c) geram danos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
d) melhoram o patrimônio público.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
11. Quais as regiões devem ser inspecionadas no auto exame do câncer bucal?
a) Língua, bochecha, palato duro e mole, assoalho de boca, gengivas e lábios.
b) Língua, bochecha, palato somente mole, assoalho de boca, gengivas e lábios.
c) Língua, bochecha, palato duro e mole, assoalho de boca e gengivas.
d) Nenhuma das anteriores.
12. Quantos dentes o ser humano possui na dentição permanente?
a) 34
b) 20
c) 32
d) 36
13. Qual o fórceps utilizado para exodontia de remanescentes radiculares :
a) 18R
b) 69
c) 17
d) 151
14. Sobre os selantes, assinale a alternativa correta:
a) Esses, jamais devem ser usados em crianças menores de 12 anos.
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b) Os selantes à base de ionômero de vidro são mais retentivos que os à base de resina, os
resinosos.
c) Os selantes previnem o processo inicial de cárie.
d) Não há evidências que precisem o processo inicial da cárie.
15. O dentista vai realizar uma restauração no dente 84, utilizando um material forrador que
libera flúor. Qual dos materiais abaixo vai preencher esse requisito?
a) Amálgama;
b) Resina composta;
c) Ionômero de vidro;
d) Óxido de zinco e eugenol;
16. Qual alternativa só apresenta materiais utilizados para construir restaurações dentárias (
provisórias e/ou definitivas)?
a) Amálgama, resina composta, IRM, ionômero de vidro e godiva
b) Poliéter, ouro, IRM, resina composta e ionômero de vidro
c) Resina composta, porcelana, amálgama e ionômero de vidro
d) Ionômero de vidro, resina composta e elastômeros
17. O dente é composto por quatro partes distintas. Marque a opção correta:
a) Esmalte, cemento, dentina, cavidade pulpar
b) Esmalte, palato mole, dentina, freio labial
c) Cemento, cavidade pulpar, palato duro, língua
d) Dentina, cemento, esmalte, palato duro
18. Alginato é um material utilizado para:
a) Moldagem de próteses
b) Endodontia
c) Restauração
d) Profilaxia
19.O esmalte é sustentado por outro tecido duro que tem elasticidade suficiente para prevenir
fraturas, que é:
a) o cemento.
b) o periodonto.
c) a dentina.
d) a polpa.
e) o ligamento periodontal.
20.Como são manipulados o pó e o líquido do cimento de óxido de zinco eugenol?
a) Com espátula rígida e larga, iniciando-se pela menor porção, sendo o pó remanescente
acrescentado duas ou três vezes.
b) Com espátula rígida e larga, iniciando-se pela maior porção, sendo o pó remanescente
acrescentado duas ou três vezes.
c) Com espátula flexível e estreita, iniciando-se pela maior porção, sendo o pó remanescente
acrescentado duas ou três vezes.
d) Com espátula rígida e larga, iniciando-se pela maior porção, sendo o pó remanescente
acrescentado, no máximo, uma vez.
21. Qual é o número do “Fórceps” indicado para a exodontia dos “PréMolares Incisivos e
Raízes Superiores?
a) 220.
b) 210.
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c) 180.
d) 150.
22. O instrumento abaixo é:

a) Pinça Collin.
b) Escavador.
c) Boticão.
d) Pinça Allis.
23. Conforme a regulamentação do exercício da profissão de auxiliar em saúde bucal, assinale
a alternativa correta acerca de suas competências, sob supervisão do cirurgião‐dentista.
Alternativas
a) O auxiliar em saúde bucal somente pode prestar assistência ao paciente sob a supervisão
conjunta do cirurgião‐dentista e do técnico em saúde bucal.
b) É vedado ao auxiliar em saúde bucal fazer propaganda de seus serviços, ressalvadas as
publicações técnico‐especializadas em odontologia.
c) Compete ao auxiliar em saúde bucal realizar, individualmente, o levantamento das
necessidades em saúde bucal.
d) É vedada ao auxiliar em saúde bucal a adoção de medidas de biossegurança, visando ao
controle de infecção.
24. Para a melhor segurança da equipe de trabalho, os instrumentais utilizados em
atendimento clínico devem receber como primeiro tratamento após o uso:
a) A desinfecção com álcool 90º.
b) Devem ser autoclavados.
c) Devem ser desinfetados em cuba com glutaraldeído a 2%.
d) Devem ser levados à estufa.
25. Auxiliar de saúde bucal) - A primeira dentição, que começa a se formar por volta dos seis
meses de idade completando-se por volta dos três anos, recebe o nome de:
a) Dentição estética normalmente com 20 dentes.
b) Dentição secundária normalmente com 30 dentes.
c) Dentição permanente normalmente com 32 dentes.
d) Dentição decídua normalmente com 20 dentes.

