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Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:
-

Português ......................................................................................... 5 questões
Matemática ..................................................................................... 5 questões
Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo................ 16 questões
Legislação ........................................................................................ 4 questões

ATENÇÃO
1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a
prova.
2. O cartão contém duas partes:
1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada.
2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de
inscrição, nome e cargo) e assine no local indicado.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao
fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à
resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à
resposta

do

candidato.

Caso

isso

ocorra,

o

candidato

estará

automaticamente

desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartãoresposta.

BOA PROVA!
Nº DE INSCRIÇÃO
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P

ortuguês

Por que roer as unhas faz mal à saúde
Por Dr. João Paulo C. Tanganeli, cirurgião-dentista*
26 nov 2018
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Você sabia que o hábito, ou melhor, o vício de roer as unhas _______ um nome próprio e um
tanto estranho? O termo é onicofagia. Difícil de ser controlada, geralmente por estar associada
_______ questões emocionais, a mania costuma gerar consequências que vão além de danos
_______ aparência das unhas e machucados nos dedos. Ela pode comprometer a saúde bucal.
Isso porque o ato repetitivo de mordiscar as unhas — ou mesmo pontas de lápis e canetas
— afeta todo um sistema que abrange ossos, músculos, nervos, vasos sanguíneos, língua e dentes.
Dessa forma, vira fator de risco para disfunções na articulação temporomandibular (ATM), aquela
que conecta a mandíbula ao crânio e fica logo à frente dos nossos ouvidos. Um dos principais
resultados desse desgaste é a dor nos músculos da face e mesmo a de cabeça.
Zumbido, incômodos nos ouvidos, limitação de abertura da boca e dificuldade para mastigar
os alimentos são alguns dos outros sintomas da disfunção temporomandibular (DTM). E todos
podem ser desenvolvidos a partir desse hábito aparentemente inofensivo.
A _______ do vício de roer as unhas na saúde bucal merece avaliação de um profissional
especialista em dor orofacial e DTM. É que o diagnóstico e o tratamento da condição passam pela
cadeira do dentista.
Em primeiro lugar, é preciso identificar por que o indivíduo adquiriu essa mania. Na
sequência, pensaremos nas soluções para que ele consiga abandoná-la. No processo, podemos
indicar ao paciente medicamentos dispositivos intraorais e placas protetoras.
Muitas vezes, o tratamento deve envolver outros profissionais de saúde, caso do psicólogo e
do psiquiatra. E até mesmo professores de terapias complementares, como meditação e ioga. Esse
trabalho interprofissional costuma ser determinante para a resolução do problema.
Não bastasse predispor o cidadão à DTM, o ato de roer as unhas afeta a boca de outras
formas. Desgasta a superfície dos dentes, tornando-os mais frágeis e sujeitos a fraturas, por
exemplo. Também aumenta o risco de reabsorção das raízes, especialmente entre quem usa
aparelhos ortodônticos.
Outro aspecto importante, e que não diz respeito só à cavidade oral, é o da higiene. Ora,
nem sempre as mãos e as unhas estão limpas quando a pessoa as leva à boca. E isso abre
caminho ao contato com vírus e bactérias. A presença desses _______ pode ocasionar
gengivite, doença periodontal e até problemas sistêmicos.
Sabemos que um hábito negativo pode demorar a ser percebido ou até mesmo parecer
inofensivo. Por isso, vale a pena refletir sobre as nossas atitudes e manias e ter atenção
especialmente com as crianças, pois boa parte das pessoas começa a roer as unhas ainda na
infância. Quanto mais cedo e rápido um vício for identificado, maiores serão as chances de que ele
não perdure e prejudique a saúde.
https://saude.abril.com.br/blog/cuide-da-sua-boca/por-que-roer-as-unhas-faz-mal-a-saude/

1. Para responder, considere C para cada assertiva correta e I para cada assertiva incorreta. Após,
assinale a alternativa que apresenta, de cima para baixo, a sequência correta.
( ) O autor inicia o texto fazendo uma indagação ao leitor para chamar a atenção e situá-lo na ação
malfazeja de roer as unhas.
( ) Dores de cabeça e nos músculos da face são alguns dos sintomas que a pessoa sente quando
sofre de disfunção temporomandibular (DTM).
( ) O autor afirma que um hábito, como o de roer as unhas, pode parecer inofensivo, mas é percebido
pelas pessoas que chamam a atenção de quem o tem, principalmente as crianças.
( ) Conforme o autor, gengivite e doença periodontal estão entre os principais sintomas de quem tem a
articulação temporomandibular (ATM).
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( ) Para que haja um resultado mais eficiente, o Dr. João Paulo declara que é necessária a
participação de outros profissionais de áreas diferentes como o psicólogo, o psiquiatra para obter
êxito no tratamento de quem tem a onicofagia.
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

C–I–C–I–C
I–C–I–C–I
C–I–I–I–C
I–C–C–I–I

2. Marque a alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços em destaque no texto.
A.( ) tem – a – à – repercussão – micro-organismos
B.( ) têm – há – a – repersusão – microrganismos
C.( ) tem – à – há – repercussão – micro-organismos
D.( ) têm – há – à – repercução - microorganismos
3. Assinale a alternativa correta.
A.( ) Afora as pessoas que utilizam aparelhos ortodônticos, todas as demais que possuem o hábito de
roer as unhas sofrem de desgastes nos dentes, inclusive fraturas dentárias.
B.( ) No quinto parágrafo, o autor apresenta os passos para o tratamento de quem tem onicofagia que
vai desde a identificação da doença até a indicação de medicamentos.
C.( ) Após a identificação do tipo de doença bucal que afeta o paciente, cabe ao profissional da saúde
bucal receitar medicamentos extraorais ao paciente para que ele tenha uma rápida cura.
D.( ) A participação de profissionais de outras áreas, como meditação, ioga, nutrologia e florais de
Bach, auxilia no tratamento de pacientes com onicofagia.
4. Leia as afirmativas.
I
A palavra “Ela” (l 4) tem como referente a palavra “mania” (l 3).
II A expressão “vale a pena”, sublinhada no último parágrafo, pode ser substituída pela palavra
“convém” sem que ocorra alteração semântica no contexto da frase.
III A palavra “diagnóstico” (l 14) é acentuada não só pela mesma razão da palavra “hábito” (l 1), isto é,
proparoxítona terminada em vogal, como também por ser polissílaba.
IV Conforme a sintaxe, o termo “mais” (l 33) exerce a função de adjunto adverbial por estar
intensificando o sentido do advérbio que o sucede.
Marque a alternativa correta.
A.( ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
B.( ) Somente as afirmativas I e IV são falsas.
C.( ) Somente a afirmativa II é verdadeira.
D.( ) Somente a afirmativa III é falsa.
5. Assinale a alternativa incorreta.
A.( ) No primeiro parágrafo o autor emprega a expressão “roer as unhas” e para não reutilizá-la em
seguida, substitui pela expressão “ato repetitivo de mordiscar as unhas”, no segundo parágrafo,
sem alterar sentido do contexto.
B.( ) A palavra “Um” (l 8) pertence à classe dos numerais assim como o “um” (l 33), pois ambos têm
valor numérico identificativo.
C.( ) O autor emprega os verbos “pensar” e “poder” (l 17) na primeira pessoa do plural por ele ser um
profissional da área da saúde, mais precisamente um cirurgião-dentista, corroborando a
veracidade das informações e do emprego do referido pronome pessoal e as formas de
tratamento a serem adotadas pelos profissionais em geral de sua área.
D.( ) O primeiro e o segundo parágrafos estão formados, respectivamente, por quatro e três períodos.
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M atemática
6. A tabela abaixo apresenta a duração de cada uma das 6 ligações feitas por uma pessoa no celular:
Ligação
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

Duração
2 minutos e 20 segundos
1 minuto e 45 segundos
1 minuto e 15 segundos
3 minutos e 35 segundos
2 minutos e 30 segundos
4 minutos e 05 segundos

Considerando-se o tempo total de duração das 6 ligações, na média, cada ligação durou:
A.( ) 1 minuto e 55 segundos.
B.( ) 2 minutos e 30 segundos.
C.( ) 2 minutos e 35 segundos.
D.( ) 2 minutos e 50 segundos.
7. Em um restaurante, 3 cozinheiros fazem 100 pratos em 4 dias. Para atender a uma demanda maior de
pessoas, o gerente desse estabelecimento contratou mais 2 cozinheiros. Quantos pratos serão feitos
em 9 dias de funcionamento do restaurante?
A.( ) 150
B.( ) 350
C.( ) 360
D.( ) 375
8. A salmonella é um tipo de bactéria encontrada em alimentos contaminados que, após ingerida pelo
hospedeiro, passa pelo estômago e se multiplica, causando diarreia, dor abdominal e febre. Em
uma pesquisa, constatou-se que a população P desse tipo de bactéria cresce segundo a função
P(t)= 8 .3 t, em que t representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 648 bactérias,
será necessário um tempo de:
A.( ) 3 horas
B.( ) 4 horas
C.( ) 5 horas
D.( ) 6 horas
9. Em uma corrida de táxi é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma quantia
proporcional aos quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 3 km paga-se R$ 19,25 e por uma
corrida de 4,5 km paga-se R$ 27,50, então o valor da bandeirada é:
A.( ) R$ 2,75
B.( ) R$ 3,00
C.( ) R$ 3,50
D.( ) R$ 4,00
10. Um cano está furado, e a altura alcançada pelo jato d’água f(x), em metros, é descrita pelo gráfico da
função f(x) = – 3x2 + 6x, sendo que x representa o alcance, em metros, desse jato d’água. A altura
máxima atingida por essa água, em metros, é:
A.( ) 1
B.( ) 2
C.( ) 3
D.( ) 4
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C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo
11. Erupção é o movimento do dente em sua posição funcional na cavidade oral. A erupção da dentição
decídua acontece em ordem cronológica. Sobre a erupção dos dentes decíduos, qual afirmação está
INCORRETA?
A.( ) Conhecemos como a erupção dentária ocorre, mas não sabemos por que ela ocorre.
B.( ) Ninguém pode especificar quais as forças exatas que empurram os dentes através dos tecidos
moles.
C.( ) Uma vez que o dente tenha passado pelos estágios anteriores, precisa ser capaz de alcançar
sua posição normal.
D.( ) A erupção da dentição decídua não acontece do mesmo modo que a erupção da dentição
permanente.
12. O Auxiliar de Consultório Dentário precisa ter o conhecimento sobre os tipos de infecções aos quais
tem risco de exposição dentro de um consultório odontológico. Nesse sentido, relacione os tipos de
infecções:
I. Infecção Aguda
II. Infecção Crônica
III. Infecção Latente
IV. Infecção Oportunista

A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

( ) Ocorre em indivíduos cuja resistência encontra-se diminuída
ou comprometida.
( ) De curta duração.
( ) Sintomas “vêm e vão”.
( ) Micro-organismos encontram-se presentes por um longo
período.

I, III, IV e II
IV, I, III e II
III, IV, II e I
II, IV, III e I

13. Uma doença infecciosa é aquela transmissível ou contagiosa. Esses termos significam que a doença
pode ser transmitida de um hospedeiro ao outro, por contato direto (entrar em contato com sangue ou
fluidos corporais do paciente) e contato indireto (entrar em contato com a superfície ou instrumentos
contaminados). A imunização é altamente recomendável para os auxiliares de consultório dentário das
doenças citadas na alternativa:
A.( ) Hepatite B, gripe e sarampo.
B.( ) Hepatite B, gripe e conjuntivite.
C.( ) Caxumba, rubéola e meningite carcinomatosa.
D.( ) Gripe, varicela zoster e bronquite crônica.
14. As agulhas e outros perfuro-cortantes descartáveis contaminados, como lâmina de bisturi, fiosortodônticos e vidro quebrado, devem ter um manejo adequado de descarte. De acordo com essa
afirmação, assinale V para cada item verdadeiro e F para cada item falso e marque a alternativa
correta.
( ) O recipiente para objetos cortantes deve ser resistente à perfuração.
( ) Os recipientes para objetos cortantes devem estar localizados o mais longe possível do local de
descarte imediato.
( ) As agulhas devem ser cortadas antes do descarte.
( ) Nunca tente remover uma agulha de um instrumento do tipo descartável.
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

F–F–V–V
V–F–V–F
F–V–F–V
V–F–F–V
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15. Superfícies clínicas de manuseio podem ser contaminadas diretamente por spray ou partículas
geradas durante o procedimento odontológico, ou pelo contato das mãos com luva do profissional. As
diretrizes para o controle de infecção da Organization for Safety and Asepsis Procedures (OSAP)
recomendam que as superfícies clínicas sejam classificadas e mantidas sob três categorias. Quais são
essas categorias?
A.( ) Manutenção, recipientes e barreiras.
B.( ) Manuseio, transferência, e borrifos, respingos e gotículas.
C.( ) Manutenção, manuseio, e borrifos, respingos e gotículas.
D.( ) Manuseio, recipientes e barreiras.
16. As superfícies clínicas, através das diretrizes para o controle de infecção da Organization for Safety
and Asepsis Procedures (OSAP), são classificadas sob três categorias. Em qual categoria se
encontram as bandejas de instrumentos, os suportes de canetas de alta e baixa rotação e a seringa
tríplice?
A.( ) Manuseio
B.( ) Transferência
C.( ) Manutenção
D.( ) Barreiras
17. Quais são os dispositivos de uso único (descartáveis) de um consultório odontológico?
A.( ) Moldeiras
B.( ) Espelhos
C.( ) Brocas e pontas diamantadas
D.( ) Agulhas para sutura
18. Sobre a desinfecção das superfícies do consultório odontológico, analise as afirmativas abaixo e
marque a INCORRETA.
A.( ) Se uma superfície não estiver limpa, não poderá ser desinfectada.
B.( ) A desinfecção visa eliminar micro-organismos causadores de doença que permanecem na
superfície após o procedimento de limpeza.
C.( ) Desinfecção elimina todas as formas de vida.
D.( ) Desinfetantes são agentes químicos que destroem ou inativam a maioria das espécies
patogênicas de micro-organismos.
19. Todos os membros da equipe odontológica devem se prevenir dos agentes causadores de doenças. O
processamento do instrumental deverá ser realizado de modo consistente e disciplinado. Qual
equipamento de proteção individual (EPI) é necessário durante o processamento do instrumental?
A.( ) Luvas utilitárias, gorros, máscaras e roupas de proteção.
B.( ) Luvas utilitárias, máscaras, óculos e gorros.
C.( ) Luvas utilitárias, gorros e óculos.
D.( ) Luvas utilitárias, máscaras, óculos e roupas de proteção.
20. Marque V para verdadeiro e F para falso, em relação à área “ideal” para a esterilização do
instrumental odontológico.
( ) Deve ser exclusiva para o processamento do instrumental.
( ) Deve ser fisicamente separada das áreas operatórias.
( ) Não deve estar no caminho de passagens de áreas comuns.
( ) Deve ter porta ou janela que abre para área externa.
A alternativa com a sequência correta das letras, de cima para baixo, é a:
A.( ) V – V – V – F
B.( ) V – V – F – F
C.( ) V – F – F – F
D.( ) F – V – V – V
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21. Sobre o processamento do instrumental, marque a alternativa que completa corretamente o fluxo
abaixo:
“A área de processamento de instrumental com fluxo linear é: ENTRADA  __________  ÁREA DE
EMPACOTAMENTO  ÁREA DE ________ / ARMAZENAMENTO  SAÍDA”.
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Manutenção de registros e de esterilização
Área de esterilização e contaminação
Área contaminada e esterilização
Área de empacotamento e contaminação

22. Quais os três instrumentos básicos utilizados para todos os procedimentos odontológicos?
A.( ) Sonda periodontal, sonda exploradora e espelho bucal.
B.( ) Sonda exploradora, espelho bucal e pinça de algodão.
C.( ) Sonda periodontal, colher de dentina e espelho bucal.
D.( ) Sonda exploradora, colher de dentina e pinça de algodão.
23. Sobre o uso das peças de alta e baixa rotação, relacione:
I. Baixa Rotação
II. Alta Rotação

(
(
(
(

) Secção de um dente durante cirurgia.
) Preparo cervical durante tratamento de canal.
) Corte e alívio de próteses totais.
) Remoção de restaurações antigas e deficientes.

Ao relacionar as colunas, a ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A.( ) II, I, I e II
B.( ) I, II, I e II
C.( ) II, II, I e I
D.( ) I, I, II e II
24. Segundo a lei 11. 889, de 24 de dezembro de 2008, compete ao Auxiliar de Consultório Dentário:
A.( ) Prestar atendimento clínico direto ao paciente.
B.( ) Fazer propaganda de seus serviços, em revistas, jornais ou folhetos especializados da área
odontológica.
C.( ) Realizar na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no art. 9º dessa Lei.
D.( ) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes
hospitalares.
25. De acordo com a Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, as competências específicas dos
auxiliares de consultório dentário que atuam na atenção básica por meio da Estratégia Saúde da
Família são:
A.( ) Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo
sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento.
B.( ) Realizar supervisão técnica do técnico em higiene dental.
C.( ) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais
membros da Equipe Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de
forma multidisciplinar.
D.( ) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento
das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais.
26. Quando ingerimos água fluoretada ou comemos alimentos preparados com água fluoretada, além do
aumento transitório da concentração de flúor salivar, o flúor ingerido é absorvido e, do sangue, retorna
à cavidade bucal pela secreção salivar. Desse modo, indivíduos que bebem regularmente água
fluoretada terão uma concentração de flúor na saliva ligeiramente elevada em relação àqueles que
não ingerem, o que confere eficácia a esse meio de utilização de flúor. (CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA, nº 17,
SAÚDE BUCAL).
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Considerando a ausência de água fluoretada, qual a opção recomendada para que os indivíduos
tenham acesso ao flúor?
A.( ) Recomenda-se o uso regular de dentifrício fluoretado em conjunto com uma forma de uso
tópico (bochecho, gel ou verniz).
B.( ) Recomenda-se o uso de selante como preventivo em todos os dentes em conjunto com
aplicação tópica de flúor.
C.( ) Recomenda-se o uso de bochechos com chá de sálvia em conjunto com bochechos
fluoretados.
D.( ) Recomenda-se o uso de dentifrício fluoretado em conjunto com bochechos de sálvia.

L

egislação

27. Ao contrário do que dispõe o artigo 6º da Lei Orgânica de Santo Ângelo, não é objetivo fundamental do
município o disposto na alternativa:
A.( ) Contribuir para a constituição de uma sociedade livre, justa, democrática e solidária.
B.( ) Contribuir para o estabelecimento no município de novos cultos religiosos ou igrejas.
C.( ) Contribuir para erradicação do analfabetismo, a pobreza e a marginalização.
D.( ) Contribuir para o combate da desigualdade social.
28. Sobre a autonomia do município, conforme o artigo 50 da Lei Orgânica de Santo Ângelo, considere as
proposições abaixo:
I – A autonomia financeira se expressa pela instituição, arrecadação e aplicação de seus recursos.
II – A autonomia política se expressa pela instituição, arrecadação e aplicação de seus recursos.
III – A autonomia administrativa se expressa pela eleição direta do Prefeito, do Vice-Prefeito e
Vereadores, que compõem o Poder Executivo e Legislativo Municipal, respectivamente.
IV – A autonomia administrativa se expressa pela administração própria, no que respeita seu interesse
local.
De acordo com as proposições dadas, estão corretas:
A.( ) Somente as afirmações II e IV.
B.( ) Somente as afirmações II e III.
C.( ) Somente as afirmações I e IV.
D.( ) Somente as afirmações I e III.
29. O Regime Jurídico do Município de Santo Ângelo, em seu artigo 102, prevê um auxílio para diferença
de caixa do servidor que, por força das atribuições próprias do cargo, paga e recebe recursos
monetários.
O montante do auxílio previsto foi fixado em:
A.( ) Dez por cento (10%) do vencimento do servidor.
B.( ) Quinze por cento (15%) do vencimento do servidor.
C.( ) Vinte por cento (20%) do vencimento do servidor.
D.( ) Vinte e cinco por cento (25%) do vencimento dos servidores.
30. Sobre o horário e o ponto do servidor municipal, conforme previsão do artigo 55 e seguintes da Lei
Municipal 1.256, de 5 de junho de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
do município de Santo Ângelo, considere as proposições abaixo, assinalando somente a alternativa
incorreta.
A.( ) O Prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o horário de
expediente das repartições.
B.( ) Não será permitida, sob hipótese alguma, a chamada compensação de horário.
C.( ) Nos casos dos servidores não sujeitos ao ponto, a frequência será controlada por outra forma
determinada em regulamento.
D.( ) Atendendo à conveniência ou à necessidade de serviço, e mediante acordo por escrito, poderá
ser instituído sistema de compensação de horário.
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