PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

AUXILIAR ODONTOLÓGICO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto de Bocage para responder às questões
de 01 a 04:

QUESTÃO 04
Analise os aspectos linguísticos do texto, observando as
proposições:

O Leão e o Porco

“A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna)” o
termo destacado é um substantivo;
II. “O rei dos animais, o rugidor leão, ...” as vírgulas
foram usadas para separar o aposto;
III. “Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes, ...” o
pronome destacado substitui a palavra “leão”;
IV. As palavras “ignorância”, “incúria” e “injúria” são
acentuadas pela mesma regra gramatical.
I.

O rei dos animais, o rugidor leão,
Com o porco engraçou, não sei por que razão.
Quis empregá-lo bem para tirar-lhe a sorna
(A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna):
Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes,
Poder de despachar os brutos pretendentes,
De reprimir os maus, fazer aos bons justiça,
E assim cuidou vencer-lhe a natural preguiça;
Mas em vão, porque o porco é bom só para assar,
E a sua ocupação dormir, comer, fossar.
Notando-lhe a ignorância, o desmazelo, a incúria,
Soltavam contra ele injúria sobre injúria
Os outros animais, dizendo-lhe com ira:
«Ora o que o berço dá, somente a cova o tira!»
E ele, apenas grunhindo a vilipêndios tais,
Ficava muito enxuto. Atenção nisto, ó pais!
Dos filhos para o gênio olhai com madureza;
Não há poder algum que mude a natureza:
Um porco há-de ser porco, inda que o rei dos bichos
O faça cortesão pelos seus vãos caprichos.

Está(ão) correta(s), apenas:
A) I, III e IV;
B) II;
C) II e IV;
D) I, II e III.
QUESTÃO 05
A regência verbal está em conformidade com a norma
culta da língua, na frase:
A) Os fieis têm obedecido os preceitos cristãos;
B) Todos anuíram àquela proposta;
C) O Tribunal Eleitoral avisou aos eleitores da necessidade
do recadastramento;
D) Chegaram cedo no local da prova.

QUESTÃO 01
A mensagem apresentada no texto é que:
A) Quando alguém recebe uma chance é capaz de mudar
e adequar-se a novas situações, basta ter força de
vontade;
B) A natureza de cada um é imutável, pois as pessoas já
nascem com os atributos que usarão durante a vida;
C) É necessário dar chances para que as pessoas
desenvolvam seu potencial;
D) Cada um pode ser o que desejar, basta querer.
QUESTÃO 02
Quanto ao gênero e à tipologia textual, o texto pode ser
classificado, respectivamente, como:
A) Fábula, narrativo;
B) Poema, descritivo;
C) Fábula, injuntivo;
D) Conto, narrativo.
QUESTÃO 03
Pelo contexto, pode-se inferir que as palavras “sorna”,
“incúria” e “vilipêndios” significam, respectivamente:
A) Malandragem, cautela, infame;
B) Astúcia, desmazelo, orgulho;
C) Proatividade, inércia, ignonímia;
D) Indolência, negligência, desprezo.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a sequência

QUESTÃO 10
No estudo do raciocínio lógico existem as disjunções
exclusivas. A respeito dessas proposições compostas
podemos afirmar que:

𝑀𝑀−1 𝑀𝑀0 𝑀𝑀1
;
;
;
𝑏𝑏
𝑑𝑑
𝑓𝑓

A) É formada pela presença do conectivo “Se...então”
Ex: Se estudar bastante, então te darei um celular;
B) É formada pela presença do conectivo “e”
Ex: Te darei uma bicicleta e um celular;
C) É formada pela presença do conectivo “ou.”
Ex: Te darei uma bicicleta ou te darei um celular;
D) É formada pela presença dos dois conectivos “ou”.
Ex: Ou te darei uma bicicleta ou te darei um celular.

Marque a alternativa que corresponde ao 5º temo dessa
sequência.
A)
B)
C)
D)

𝑀𝑀2
ℎ

𝑀𝑀3
𝑖𝑖

𝑀𝑀3
𝑗𝑗

𝑀𝑀4
𝑗𝑗

;
;
;
.

QUESTÃO 07
Sobre a proposição: “15 – 4 = 10”. Pode-se afirmar que:
A) A
B) A
C) A
D) A

negativa dessa preposição é: “15 – 4 = 11”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 ≠ 10”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 > 11”;
preposição não tem negativa.

QUESTÃO 08
Se M = (A ∪ B) – (A ∩ B), sendo A = {a, b, c, d, e} e B =
{a, e, i, o, u}, então M é:
A) M
B) M
C) M
D) M

=
=
=
=

{b,
{b,
{b,
{b,

c,
c,
c,
c,

d};
d, e, i, u};
d, i, o, u};
d, e, i, o, u}.

QUESTÃO 09
Lívia nasceu em um ano bissexto (o ano ao qual é
acrescentado um dia extra,) no dia 1/1/2012 que ocorreu
em um domingo. Então no ano de 2017 o dia 1 de janeiro
será um dia de:
A) Domingo;
B) Segunda-Feira;
C) Terça-Feira;
D) Quarta-Feira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Instrumentos odontológicos são parte do cotidiano do
consultório e é papel do auxiliar de saúde bucal estar
preparado para dar assistência ao dentista da melhor
maneira possível. Para isso, é essencial saber diferenciar
um instrumento do outro e conhecer as nomenclaturas.
Marque a opção que apresente um instrumental de uso
cirúrgico.

QUESTÃO 15
Sobre os materiais restauradores utilizado na odontologia,
analise as afirmações a seguir e marque a opção correta:
I.

Amálgama é toda liga metálica em que um dos metais
envolvidos está em estado líquido, sendo geralmente
o mercúrio. No caso da 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;
II. A resina composta é um material usado na odontologia
com a finalidade de restaurar (estética e
funcionalmente) os dentes. Sua aplicação é bem
ampla, podendo ser usado para mudar a forma dos
dentes, restaurar dentes fraturados, preencher
cavidades provocadas pela cárie e minimizar
imperfeições do esmalte dentário;
III. O cimento de ionômero de vidro convencional sempre
foi considerado um material biocompatível para
aplicações em dentística, pois apresenta as seguintes
propriedades: pequena reação exotérmica, rápida
neutralização e liberação de íons benignos como sódio,
alumínio, silício, fósforo e flúor em condições neutras
e cálcio em condições ácidas.

A) Pinça Porta Grampo Palmer;
B) Espaçador Digital;
C) Alavanca Seldin;
D) Moldeira de metal.
QUESTÃO 12
Conhecer as propriedades físicas e químicas, além das
funções de cada material dentário utilizado na prática
odontológica é de suma importância para um atendimento
de excelência. Dessa forma, o Alginato é um material
utilizado para qual procedimento?
A) Endodontia;
B) Restauração;
C) Moldagem de próteses;
D) Exodontia.

Estão corretas:

QUESTÃO 13
Qual das alternativas apresenta um material não estéril:

A) I, II e III;
B) II e III, apenas;
C) II, apenas;
D) III, apenas.

A) Pinça clínica;
B) Seringa carpule;
C) Sonda explorado nº5;
D) Lençol de borracha.

QUESTÃO 16
Analise a sentença a seguir e marque a opção que
completa a lacuna, corretamente:
“_______ é o termo médico para inflamação da gengiva.
É uma forma branda de doença da gengiva e tende a
resultar em vermelhidão, inchaço e sangramento do tecido
gengival, principalmente ao escovar os dentes, usar o fio
dental ou dar uma dentada em algo duro como uma
maçã”.

QUESTÃO 14
Radiologia Odontológica e Imaginologia é a especialidade
que tem como objetivo a aplicação dos métodos
exploratórios por imagem com a finalidade de diagnóstico,
acompanhamento e documentação do complexo bucomaxilo-facial e estruturas anexas. São técnicas
radiográficas extrabucais, EXCETO:

A) Periodontite.
B) Gengivite.
C) Estomatite.
D) Pulpite.

A) Bite-Wing;
B) Panorâmica;
C) Telerradiografia lateral;
D) PA de seios paranasais.
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QUESTÃO 17
“É uma doença resultante do desequilíbrio do binômio
saúde-doença, podendo apresentar lesões-sinais na
população. Essas lesões podem se apresentar em estágios
iniciais visíveis clinicamente ou em estágios mais
avançados, como as cavitações dentárias. Trata-se de uma
doença infecciosa de maior prevalência e de maior
incidência na espécie humana. É uma doença transmissível
aos tecidos calcificados dos dentes, resultando em uma
perda localizada dos tecidos duros. Para que possamos
instituir medidas efetivas para o controle desta doença
cárie, se faz necessária a compreensão dos seus fatores
etiológicos.”.

QUESTÃO 20
A cavidade oral se estende, superiormente, dos lábios à
junção do palato duro e mole e, inferiormente, dos lábios
à linha das papilas circunvaladas. É revestida por mucosa
malpighiana, havendo pequenas variações histológicas de
acordo com a topografia. Marque a opção que NÃO
representa uma estrutura da cavidade bucal:
A) Úvula;
B) Palato mole;
C) Palato duro;
D) Laringe.

QUESTÃO 18
São materiais autoclaváveis, EXCETO:

QUESTÃO 21
Em qualquer tipo de ambientes estamos sujeitos a nos
deparar com situações de urgência e emergência.
Acidentes domésticos, pessoas tendo infartos, crianças se
machucando. Enfim, independente do lugar e da hora,
imprevistos acontecem. Na área da Odontologia, ambiente
voltado à saúde bucal, intercorrências também podem
acontecer. Por isso, todos os profissionais envolvidos
devem estar aptos a tratar dos pacientes em situações de
risco, e não somente os cirurgiões dentistas. São situações
de emergência, EXCETO:

A) Curetas;
B) Porta-agulha;
C) Moldeira de metal;
D) Tubetes anestésicos de metal.

A) Síncope;
B) Angina;
C) Obstrução das vias aéreas;
D) Diabetes compensado.

QUESTÃO 19
O flúor é um mineral natural encontrado em toda a crosta
terrestre e largamente distribuído pela natureza. Alguns
alimentos contêm flúor, assim como a água fornecida por
algumas empresas de serviço público. O flúor é
geralmente adicionado à água potável para ajudar a
reduzir a incidência de cáries nos dentes. A respeito deste
tema, analise os itens abaixo:

QUESTÃO 22
São métodos de prevenção de cárie dentária, EXCETO:

Assinale a opção correta que caracterize a patologia acima
descrita.
A) Alveolite;
B) Cárie dentária;
C) Osteomielite;
D) Cisto odontogênico.

A) Escovar os dentes após as refeições, e usar o fio dental
diariamente;
B) Evitar lanches com alimentos açucarados ou ricos em
amido;
C) Visitar o dentista periodicamente;
D) Bochecho com clorexidina 0,12% de 6 em 6 horas ou
após as refeições.

I.

Ingestão de flúor acima do limite adequado por longos
períodos resulta no aparecimento de formas leves de
fluorose dental.
II. O flúor se concentra nos ossos em crescimento e nos
dentes em desenvolvimento das crianças, ajudando a
endurecer o esmalte dos dentes de leite e
permanentes que ainda não nasceram.
III. O flúor ajuda a endurecer o esmalte dos dentes
permanentes que já se formaram.
IV. Quando o flúor está ausente durante a
remineralização, os minerais depositados são mais
duros.
Estão corretos, somente:
A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) II e IV.
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QUESTÃO 23
O Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) é uma profissão que foi
regulamentada apenas em 2008, mas que já existe há
bem mais tempo nos consultórios odontológicos por todo
o Brasil. Peça essencial para um bom atendimento ao
paciente, o Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) executa diversas
funções dentro do consultório além de prestar assistência
ao dentista responsável. Marque a opção correta que
represente uma função do ASB.
A) Auxiliar e instrumentar os odontologistas e técnicos nas
intervenções clínicas;
B) Manipular materiais de uso odontológico sempre que for
necessário, com exceção do alginato para moldagens;
C) O processamento do filme radiográfico é uma função
exclusiva do auxiliar de saúde bucal;
D) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento,
transporte, manuseio e descarte de produtos utilizados
durante o atendimento que não envolvam contato
direto com secreções e resíduos odontológicos.
QUESTÃO 24
Amálgama é o nome dado à liga metálica em que o
componente mais importante é o mercúrio. Este quando
se junta com a prata origina uma liga denominada de
amálgama de prata-mercúrio, esta liga é muito utilizada
em odontologia para fins de restauração de dentes.
Assinale a opção correta sobre as propriedades desse
material odontológico.
A) Boa resistência mecânica;
B) O mercúrio um dos componentes da amálgama dentária
é um elemento atóxico para o ser humano;
C) Não apresenta alterações dimensionais nas primeiras 24
horas;
D) Indicada para restauração estéticas.
QUESTÃO 25
As restaurações provisórias são de extrema importância
para acompanhar se o plano de tratamento está sendo
efetivo, e/ou ainda, para auxiliar a determinar a forma e
função da restauração final. Sendo assim, essa etapa do
tratamento não deve ser subestimada, pois uma
restauração
provisória
mal
confeccionada
pode
comprometer o sucesso do tratamento. Dessa forma,
assinale a opção que melhor responde corretamente sobre
as restaurações provisórias:
A) Promover conforto e proteção pulpar;
B) Ineficaz para selamento coronário;
C) Em casos de urgências endodônticas elas são evitadas;
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
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