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AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
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Língua Portuguesa: 01 a 08; Matemática: 09 a 14; 

Conhecimentos Gerais: 15 a 20. Conhecimentos Específicos: 21 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o poema de Cora Coralina a seguir e responda 
às questões de 1 a 8:

Mascarados

Saiu o Semeador a semear
Semeou o dia todo

e a noite o apanhou ainda
com as mãos cheias de sementes.

Ele semeava tranquilo
sem pensar na colheita

porque muito tinha colhido
do que outros semearam.

Jovem, seja você esse semeador
Semeia com otimismo
Semeia com idealismo

as sementes vivas
da Paz e da Justiça.

01. É CORRETO afirmar que o sentido da palavra 
“apanhou”, conforme está empregado no poema, é:

a) “pegou, alcançou”, pois se refere somente à 
chegada da noite.
b) “deu uma surra”, pois o poema trata da violência 
da noite nas grandes cidades.
c) “bateu, revidou”, pois o semeador não poderia 
deixar barato “apanhar” da noite.
d) “levou uma surra” da noite, que chegou 
violentamente sobre ele. 
________________________________________
02. É CORRETO afirmar que os termos “as mãos 
cheias de sementes” estão:

a) No singular, e o plural seria “a mão cheia de 
semente”.
b) No plural, e o singular seria “a mão cheia de 
semente”.
c) No singular, e o plural seria “as mão cheia de 
semente”.
d) No plural, e o singular seria “a mãos cheias de 
semente”. 
________________________________________
03.  Assinale a alternativa que apresenta termos que 
poderiam substituir as palavras “semeador, semear, 
semeou”, sem mudar o sentido dessas palavras no 
poema. 

a) Colhedor, colher, colheu.
b) Escavador, cavar, cavou.
c) Regador, regar, regou. 
d) Plantador, plantar, plantou. 
________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta um termo 
que significa o CONTRÁRIO da palavra “otimismo”, 
presente no poema.

a) Confiança.
b) Esperança.
c) Pessimismo.
d) Positivismo.
________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a definição 
da palavra “otimismo”.

a) Disposição para ver as coisas pelo lado realista 
e esperar sempre que aconteça algum problema, 
inclusive nas situações mais difíceis.
b) Disposição para ver as coisas pelo lado bom e 
esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas 
situações mais difíceis.
c) Disposição para ver as coisas pelo lado ruim e 
esperar sempre que algo dê errado, principalmente 
nas situações mais fáceis de resolver.
d) Disposição para não querer ver as coisas como 
elas são e esperar sempre que algo ruim aconteça, 
mesmo nas situações mais tranquilas.
________________________________________
06. A respeito do termo “jovem”, empregado no 
poema, analise o que se afirma a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA.

I. O termo “jovem” está empregado no 
masculino no texto, se referindo somente a meninos.
II. O termo “jovem” está empregado no feminino 
no texto, se referindo somente a meninas.
III. O termo “jovem” está no gênero neutro, 
podendo se referir tanto a meninas quanto a 
meninos.

a) Somente a afirmativa III está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa I está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
07. De acordo com as próprias palavras do poema, 
a razão pela qual “o semeador semeava tranquilo, 
sem pensar na colheita”, é porque:

a) “a noite o apanhava ainda com as mãos cheias 
de sementes”.
b) “semeou o dia todo e a noite o apanhou ainda”.
c) “saía o Semeador a semear, semeou o dia todo”.  
d) “muito tinha colhido do que outros semearam”.
________________________________________
08. Assinale a alternativa que apresenta termos com 
sentido contrário ao das palavras “Paz” e “Justiça”, 
presentes no texto. 

a) Guerra e Progresso.
b) Injustiça e Liberdade.
c) Guerra e Injustiça.
d) Imparcialidade e União.
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QUESTÕES 09 A 14 - MATEMÁTICA
________________________________________

09. Dízimas periódicas são frações que não 
possuem resultado exato, e para seu uso no dia a 
dia precisam ser “arredondadas”. Qual das frações 
a seguir é uma dízima periódica?

a) 2/4.
b) 3/45.
c) (6+9)/40.
d) 20/100.
________________________________________
10. Qual o resultado da expressão 38,25 ÷ 2,5 ?

a) 153.
b) 45.
c) 7,65.
d) 15,3.
________________________________________
11. Os algarismos romanos, por mais que 
sejam complicados para se realizar operações 
matemáticas, ainda são utilizados como forma 
de enumerar itens, estando presentes em 
documentos oficiais. Quais alternativas apresentam 
corretamente a redação dos números 8, 24, 29 e 57, 
RESPECTIVAMENTE, em algarismos romanos?

a) VIII, XXIV, XXIX e LVII.
b) IIX, XXIII, XXIX e DVII.
c) VII, XXIIII, XXVIIII, DVII.
d) VIII, XXIV, XXIX e DVII.
________________________________________
12. Alexandre vai ao mercado comprar biscoitos. A 
embalagem grande contém três pacotes, contendo 
45 biscoitos ao todo. Outra embalagem, menor, 
possui apenas dois pacotes. Quantos biscoitos 
estão contidos na embalagem menor?

a) 15 biscoitos.
b) 25 biscoitos.
c) 30 biscoitos.
d) 35 biscoitos.
________________________________________
13. Qual dos números a seguir NÃO é um número 
racional?

a) 3,345268.
b) 1/3.
c) .
d) -2,5.
________________________________________
14. Qual é a quinta parte do triplo de 25?

a) 5.
b) 15.
c) 25.
d) 3.

QUESTÕES 15 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

15. Leia a seguinte análise sobre o resultado 
do primeiro turno da última eleição presidencial 
no Brasil e assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Jair Bolsonaro foi o mais votado, com 46,03% dos 
votos, mas não conseguiu o mínimo para ganhar 
e disputará o segundo turno com _____________, 
que conseguiu 29,28% dos votos. Ciro Gomes foi 
o terceiro mais votado no Brasil, com 12,47%. Foi 
seguido por Geraldo Alckmin com apenas 4,76%, 
tirando da jogada o PSDB, partido que esteve 
disputando a liderança nas últimas quatro eleições 
presidenciais”. 
(Gazeta do Povo, 05/10/2018, com adaptações).

a) Dilma Rousseff.
b) Fernando Haddad.
c) Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Marina Silva.
________________________________________
16. Em relação à formação da sociedade brasileira, 
considere a explicação a seguir e assinale a 
alternativa que apresenta o conceito a que se refere.

“Trata-se basicamente do processo de mistura 
entre etnias humanas, gerando indivíduos com 
características físicas mescladas. Chama-se de 
mestiço o indivíduo que nasce a partir desse 
processo. É graças a isso que se pode afirmar que 
há múltiplas identidades culturais no Brasil”. 
(Portal Todo Estudo, com adaptações).

a) Ecologia.
b) Globalização.
c) Miscigenação.
d) Nacionalismo.
________________________________________
17. Analise as opções a seguir e assinale a que 
contém, respectivamente, o nome das capitais dos 
seguintes estados brasileiros: Paraná, Mato Grosso 
e Goiás.

a) Curitiba, Cuiabá e Goiânia.
b) Londrina, Cuiabá e Boa Vista.
c) Curitiba, Campo Grande e Porto Velho.
d) Londrina, Campo Grande e Belo Horizonte.
________________________________________
18. Dentre os países sul-americanos indicados 
a seguir, assinale o que NÃO faz fronteira com o 
Brasil.

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Chile.
d) Paraguai.
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19. Considere a definição a seguir e assinale a 
alternativa que indica do que se trata.

“É a ciência que estuda as relações entre os seres 
vivos e o ambiente em que estes vivem.”

a) Camada de Ozônio.
b) Desenvolvimento Sustentável.
c) Ecologia.
d) Globalização.
________________________________________
20. O Estatuto do Idoso foi instituído no Brasil com 
o propósito de regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade:

a) Igual ou inferior a sessenta anos.
b) Superior a oitenta anos.
c) Igual ou superior a sessenta anos.
d) Inferior a oitenta anos.
________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Os fórceps são instrumentos utilizados para 
exodontias. Há uma numeração que identifica o 
instrumento e indica a sua utilização. 
O fórceps n° 1 é indicado para exodontia de que 
tipo de dentes?

a) Molar direito.
b) Molar esquerdo.
c) Canino.
d) Incisivo.
________________________________________
22.  A Constituição da República Federativa do 
Brasil aponta a saúde como um direito social, 
juntamente com a educação, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, e a assistência aos 
desamparados. 
Assinale a alternativa que contém o artigo da 
Constituição Federal que aponta os direitos sociais.

a) Artigo 5°.
b) Artigo 6°.
c) Artigo 7°.
d) Artigo 8°.
________________________________________
23. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências.
Assinale a alternativa que corresponde a um 
princípio do Sistema Único de Saúde.

a) Identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde.

b) Assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais 
e das atividades preventivas.
c) Ordenação da formação de recursos humanos 
na área de saúde.
d) Utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática.
________________________________________
24. Os materiais de moldagem são de grande 
interesse para o auxiliar de saúde bucal, pois 
algumas de suas tarefas estão relacionadas a eles.
Assinale a alternativa com o nome do material 
que é classificado como material de moldagem 
irreversível, que costuma ser utilizado em técnica 
de dupla moldagem, e que pode ter, em sua 
composição, conforme o seu tipo, o vinil polisiloxano 
de mistura automática, ou sal de estanho, sílica, 
óleo mineral e éster. 

a) Alginato.
b) Silicona.
c) Hidrocolóide.
d) Godiva.
________________________________________
25. O processo de descontaminação, em 
consultório, compreende a limpeza, a desinfecção 
e a esterilização. Assinale a alternativa CORRETA:

a) O glutaraldeído é considerado um esterilizante 
químico, sendo considerado desinfetante de alto 
nível, destinado a instrumentos sensíveis ao calor 
e em substituição aos desinfetantes com cloro.
b) A esterilização representa um procedimento 
responsável pela completa destruição das formas 
de vida microbiana, exceto formas resistentes, 
como esporos bacterianos e micobactérias.
c) Os métodos de esterilização por processos 
físicos envolvem o calor úmido (autoclave), a 
utilização de glutaraldeído e o Forno de Pasteur 
(calor seco).
d)  É vedada, completamente, por lei, a utilização 
de esterilização por meio do vapor de gases de 
óxido de etileno em consultórios odontológicos.
________________________________________
26. Considerando as atividades do auxiliar em 
saúde bucal, qual das alternativas a seguir 
corresponde a uma atividade vedada ao auxiliar 
em saúde bucal?

a) Preparar modelos em gesso.
b) Desenvolver, de forma autônoma, ações 
de promoção da saúde e prevenção de riscos 
ambientais e sanitários.
c) Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários.
d) Registrar dados e participar da análise 
das informações relacionadas ao controle 
administrativo em saúde bucal.
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27. Na perspectiva de superar dificuldades, os 
gestores do SUS assumiram o compromisso público 
da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que 
será anualmente revisado, com base nos princípios 
constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades 
de saúde da população e que implicará o exercício 
simultâneo de definição de prioridades articuladas e 
integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, 
Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
Assinale a alternativa que contém uma prioridade do 
Pacto em Defesa do SUS.

a) Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários 
do SUS.
b) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral.
c) Elaborar e implantar a Política Nacional de 
Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de 
hábitos saudáveis por parte da população brasileira, 
de forma a internalizar a responsabilidade individual 
da prática de atividade física regular, alimentação 
saudável e combate ao tabagismo.
d) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 
Família como modelo de atenção básica à saúde 
e como centro ordenador das redes de atenção à 
saúde do SUS.
________________________________________
28. Há uma diversidade de equipamentos 
odontológicos que são de interesse dos auxiliares de 
saúde bucal, os quais devem conhecê-los muito bem 
para desempenharem suas funções adequadamente.
Como são conhecidas as unidades que reúnem os 
equipamentos básicos utilizados pelo cirurgião- 
dentista: as canetas de alta e baixa rotação e a 
seringa tríplice, chamados, em conjunto, de pontas 
ativas?

a) Cubas ultrassônicas.
b) Mesas auxiliares.
c) Equipos.
d) Mochos.

29. Em suas funções, um auxiliar de saúde bucal 
deve conhecer os tipos e destinações corretas dos 
resíduos produzidos no consultório, com os quais 
terá contato.
Na clínica odontológica, como são classificados 
os resíduos caracterizados por: dentes, raízes, 
retalhos de gengiva e tecidos; algodão e gaze 
com resíduos corpóreos; máscara, luva, touca, 
avental descartável, sugador, lençol de borracha 
e materiais descartáveis que contenham sangue, 
muco ou líquidos corpóreos; curativos, pontos 
cirúrgicos, campos e resíduos laboratoriais de 
natureza orgânica ou patogênica?

a) Resíduos do Grupo A.
b) Resíduos do Grupo B.
c) Resíduos do Grupo D.
d) Resíduos do Grupo E.
________________________________________
30. Os primeiros socorros em um consultório 
odontológico podem ser necessários porque, 
embora emergências médicas possam acontecer 
em qualquer lugar, com qualquer pessoa e a 
qualquer hora, num consultório odontológico o 
estresse pode estar associado ao uso de fármacos 
que podem ter efeitos colaterais danosos aos 
pacientes.
A esse respeito, assinale a alternativa CORRETA:

a) Os sinais e sintomas de uma síncope ou desmaio 
são contrações involuntárias da musculatura, 
movimentos desordenados e desvios dos olhos e 
tremores.
b) Convulsão é a perda súbita e transitória da 
consciência, e, consequentemente, da postura, 
devido a isquemia cerebral transitória generalizada.
c) Convulsão é uma manifestação de fenômeno 
eletrofisiológico anormal temporário que ocorre 
no cérebro (descarga bio-energética) e resulta 
uma sincronização anormal da atividade elétrica 
neuronal. 
d) Lipotimia é um desfalecimento com perda de 
consciência que pode ser ocasionada por mau 
uso do refletor odontológico, focado nos olhos do 
paciente.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.


