
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2019 

Edital 019/2019 

PROVA OBJETIVA 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou p reta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e  sair do prédio depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 01 a 04.  

 [...] Não é de hoje que a humanidade vem ten-
tando modificar o próprio corpo, como se a evolução 
biológica não tivesse explorado todas as possibil id a-
des. Então o imaginário humano intervém e completa 
o que não foi fei to.  

Desde as unturas e desenhos corporais mais an-
tigos que datam da Pré-história, o ser humano tenta 
recriar um corpo modificado para efeitos psicológicos 
e sociais. Pertence à Pré-história o uso dos primeiros 
piercings com penas de aves e ossos atravessando o 
nariz, lábios e orelhas.  

Escarificações na pele também têm uma longa 
história, principalmente entre os aborígenes do Pac í-
fico. A pergunta relevante é: por que a humanidade 
sempre tentou modificar o corpo numa prova de que 
nunca esteve totalmente satisfeita com o que herdou 
geneticamente? Talvez porque sonhassem com um 
corpo magnificado, mais poderoso e melhor. Todas 
essas modificações, inconscientemente, poderiam 
estar apontando para algo muito longe, no futuro, 
mas que, neste século XXI, já se esboça como poss í-
vel. 

A transição da humanidade para corpos cibo r-
gues. De certa forma, timidamente, já somos um pou-
co ciborgues. Como já se apontou várias vezes, l e-
vamos implantes cirúrgicos dentro do nosso corpo, 
próteses de titânio no lugar de alguns ossos, válvulas 
de carbono, lentes de contato oculares, implantes 
subcutâneos, próteses auditi vas, marca-passos etc. 

Atualmente todos dependem de uma prótese mó-
vel chamada celular. Então, já somos meio -humanos 
e um pouco máquinas. Algumas tatuagens parecem 
nos lembrar disso. Tatuagens que i lustram estruturas 
metálicas embaixo da pele e músculos.  

Os piercings antecederam, como ideia, todos os 
implantes que um dia seriam feitos cirurgicamente. 
Essas considerações sobre um corpo ciborgue discu-
tidas atualmente nas áreas da Filosofia, da Sociol o-
gia e da arte já possuem, inclusive, seu manifesto. O 
bastan te citado “Manifesto Ciborgue”, de Donna J. 
Haraway, cuja primeira publicação já tem mais de 30 
anos. [...]  

(Fonte:  h ttps:/ / f i losof iacienciaevida.com.br/o -corpo-em-
modi f icacao-alem-da-evolucao/)  

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que  

(A) a busca pela alteração do corpo é fato recen-
te que ocorre devido á falha da evolução bio-
lógica. 

(B) os implantes cirúrgicos são precedentes dos 
piercings. 

(C) já somos meio máquinas por necessitarmos 
de tecnologias como se fossem partes de 
nós. 

(D) já somos totalmente ciborgues, pois temos 
partes importantes de nosso corpo feito de t i-
tânio.  

02. Assinale a alternativa que apresenta, entre parê n-
teses, afirmação correta sobre a expressão dest a-
cada no trecho do texto.  

(A) “modificar o próprio corpo, como  se a evolu-
ção biológica não tivesse explorado todas as 
possibil idades”. (Exprime a ideia de compa-
ração e pode ser substituída por logo que).  

(B) “Desde as unturas e desenhos corporais mais 
antigos que  datam da Pré-história”. (Exprime 
ideia de finalidade e pode ser substituída por 
e). 

(C) “Todas essas modificações, inconsciente-
mente, poderiam estar apontando para algo 
muito longe, no futuro, mas que, neste sécu-
lo XXI, já se esboça como possível”. (Expr i-
me ideia de oposição e pode ser substituída 
por entretanto).  

(D) “Pertence à Pré-história o uso dos primei ros 
piercings com penas de aves e ossos atra-
vessando o nariz, lábios e orelhas”. (Exprime 
a ideia de adição e pode ser substituído por 
ou).  

03. Nos trechos a seguir, o pronome pessoal oblíquo 
substitui adequadamente o(s) termo(s) destaca-
do(s) em: 

(A) ... t ivesse explorado todas as possibilida-
des: t ivesse explorado-as. 

(B) ... tentou modificar o corpo ...: tentou modif i-
car-lhe. 

(C) ... levamos implantes cirúrgicos . ..: levamos-
lhes. 

(D) Tatuagens que i lustram estruturas metáli-
cas...: Tatuagens que i lustram-a. 

04. Assinale a alternativa que apresenta um adverbio 
de tempo. 

(A) De certa forma, timidamente, já somos um 
pouco ciborgues. 

(B) Atualmente todos dependem de uma prótese 
móvel chamada celular.  

(C) A pergunta relevante é: por que a humanida-
de sempre tentou modificar o corpo...  

(D) Então, já somos meio-humanos e um pouco 
máquinas. 

05. A regência verbal está de acordo com a norma-
padrão da língua portuguesa em:  

(A) Chegamos em Nova Iorque cedo.  
(B) Professora, posso ir no banheiro?  
(C) Antunes namora Silvia.  
(D) Carlos obedece o pai.  
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Instrução: Leia a tira a seguir e responda às questões 
06 e 07.  

 

 

(fonte:  ht tp: / / turmadamonica.uol .com.br)  

06. O humor na tira consiste no fato de  

(A) o pai de Cascuda gostar mais do porco do 
que do Cascão. 

(B) Cascuda ter apresentado o porco como seu 
namorado. 

(C) Cascão ter desviado para não ser apresenta-
do ao pai de Cascuda. 

(D) o pai ter confundido o porco com o namorado 
da fi lha.  

07. Assinale a alternativa correta.  

(A) O substantivo Cascuda é próprio e abstrato.  
(B) O termo aqui é um advérbio de lugar.  
(C) Nos dois quadrinhos o verbo está no presen-

te do subjuntivo.  
(D) Não há nenhum pronome nos dois quadr i-

nhos. 

08. Assinale a alternativa em que há o emprego da 
forma verbal destacada no pretérito imperfeito do 
indicativo para referir -se a um fato passado habi-
tual ou frequente.  

(A) Dona Maria hesitou  em abrir a porta.  
(B) Talvez, as estranhas criaturas fossem  reais.  
(C) As crianças poderiam brincar  na quadra co-

berta.  
(D) Ângela e Tomás moravam  no mesmo bairro 

há dez anos.  
 

MATEMÁTICA 

Instrução: Em certo concurso, para ser classificado, o 
candidato deveria atingir,  no mínimo, 60% de acertos. 
A prova era composta de 15 questões de Língua Po r-
tuguesa, 10 de Matemática e 25 de Conhecimentos 
Específicos (C.E.),  distribuída com pesos distintos, 
conforme a tabela a seguir. Nela, também foi apr e-
sentada a quantidade de acertos de dois candidatos. 
Analise esta tabela para responder às questões de 09 
a 11. 

 Português Matemática  C.E.  

Total de Questões  15 10 25 

Peso 2 1 3 

Candidato A 6 3 15 

Candidato B 2 2 25 

09. A partir  dos dados dispostos na tabela, é correto 
afirmar que a média ponderada dos candidatos A 
e B são, respectivamente,  

(A) 8 e 9,6. 
(B) 10 e 13,5 
(C) 12,7 e 7. 
(D) 7 e 8. 

10. Determine a razão dos pontos alcançados pelo 
Candidato A para o Candidato B, em Conhecimen-
tos Específicos.  

(A) 0,2. 
(B) 0,5. 
(C) 0,6. 
(D) 0,8. 

11. Sobre o desempenho dos Candidatos A e B,  é 
correto afirmar que 

(A) ambos foram classificados no referido con-
curso. 

(B) o candidato B foi classifica, mas com apenas 
5% acima do mínimo exigido.  

(C) o candidato A obteve um desempenho de 
exatamente 59%. 

(D) o candidato B obteve um desempenho de 
aproximadamente 70,4%. 

12. Para uma sala quadrada de 4,5 m de lado, Lúcia 
confeccionará um tapete circular de 3 metros de 
diâmetro. Considerando-se pi igual a 3,14, deter-
mine a área que não será coberta por este tapete.  

(A) 7,065 m2.  
(B) 20,25 m2.  
(C) 13,185 m2.  
(D) 8,012 m2.  

13. Após doze meses de atraso, uma dívida no valor 
de R$ 12.660,00 foi quitada. Dado que foi cobrado 
juros simples à taxa de 2,5% ao mês, o valor total 
dessa dívida foi de  
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(A) R$ 16.458,00.  
(B) R$ 18.345,00.  
(C) R$ 13.412,20.  
(D) R$ 17.540,00.  

14. Lisa recebe um salário líquido mensal que corres-
ponde a 3/6 do salário líquido mensal de sua pr i-
ma Alice. Todo mês Alice reserva 2/5 de seu sal á-
rio para pagar a prestação de sua casa, restando 
ainda R$ 1.758,00. Desse modo, é correto afirmar 
que a diferença entre os salários líquidos mensais 
de Lisa e de Alice é igual a 

(A) R$ 5.860,00.  
(B) R$ 2.930,00.  
(C) R$ 3.420,00.  
(D) R$ 1.522,50.  

15. Durante a construção de uma casa, Rodolfo com-
prou 22 interruptores com 2 e 4 teclas. Sabendo -
se que o total de teclas foi de 58, a quantidade de 
interruptores de 2 e 4 teclas, respectivamen te, 
adquiridos por Rodolfo foi  

(A) 15 e 7. 
(B) 10 e 12. 
(C) 13 e 9. 
(D) 6 e 16. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Na ocasião da escolha do hino oficial de Tarumã, 
é correto afi rmar que 

(A) a cidade possuía apenas legislatura própria, 
mas não bandeira.  

(B) a cidade possuía apenas bandeira p rópria, 
mas não legislatura.  

(C) a cidade possuía bandeira e legislatura pró-
prias. 

(D) a cidade não possuía nem bandeira e nem 
legislatura próprias.  

17. Assinale a alternativa que corresponde à cor pre-
dominante na bandeira de Tarumã.  

(A) Branca. 
(B) Vermelha. 
(C) Azul. 
(D) Preta. 

18. Marque a alternativa que apresenta o nome do 
padroeiro do município de Tarumã.  

(A) São Sebastião.  
(B) Santo André.  
(C) Santo Expedito.  
(D) Santo Antônio.  

19. Dentre as alternativas que se seguem, assinale 
aquela que apresenta a data de fundação de Ta-
rumã. 

(A) 16 de maio de 1930.  
(B) 20 de outubro de 1927. 
(C) 25 de março de 1929.  
(D) 30 de novembro de 1928. 

20. Em 2016, segundo dados oficiais do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o salário 
médio mensal dos trabalhadores formais registr a-
do em Tarumã foi de (em salários mínimos ) 

(A) 2,6. 
(B) 3. 
(C) 3,8. 
(D) 4,5. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Um atendente de consultório dentário auxil ia o 
cirurgião-dentista no atendimento de um paciente 
num procedimento de moldagem a ser realizado. 
O cirurgião-dentista informou que será uma mol-
dagem de hidrocoloide irreversível simples para 
articulação. Qual alternativa não compõem a me-
sa clínica preparada:  

(A) água. 
(B) seringa carpule. 
(C) Cânula de sulgador.  
(D) alginato. 

22. No consultório odontológico as normas de Bioss e-
gurança protegem os pacientes, o dentista e o 
atendente das vias de infecções transmitidas por 
secreções orais e orofaríngeas, sangue, água e 
ar. Assinale alternativa correta sobre a transmi s-
são de infecções:  

(A) Auxil iando um procedimento de exame bucal, 
o atendente involuntariamente encosta uma 
lesão do seu punho, originada por alergia, na 
saliva do paciente.   

(B) Ao tossir a menos de um metro do paciente e 
sem o uso de máscara pode transmitir uma 
infecção cruzada de maneira direta . 

(C) Nas manobras cirúrgicas sempre inocular um 
agente infeccioso na pele ou mucosa do hos-
pedeiro, caracterizando uma transmissão in-
direta da fonte sangue.  

(D) As turbinas de alta rotação, jatos de bicarbo-
nato ou seringas água/ar, não possuem o po-
der de carrear secreções sanguíneas.  

23. As atribuições do atendente de consultório dentá-
rio está o preparo do paciente, a instrumentação, 
a manipulação de materiais e equipamentos. A lu-
va de procedimento está indicada para:  

(A) Preencher e anotar fichas clínicas.  
(B) Promover o isolamento do campo operatório.  
(C) Atender ao telefone.  
(D) Organizar o arquivo.  
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24. A lavagem das mãos tornou-se um dos principais 
procedimentos na prevenção das infecções, ev i-
tando a infecção cruzada entre pacientes e os 
profissionais de saúde. Esse procedimento no 
consultório odontológico, quando realizado com 
boa técnica, determina:  

(A) Propensão a infecção da pele por excesso de 
lavagem da pele. 

(B) Destruição de bactérias e fungos presentes 
na pele.  

(C) Remoção da flora microbiana transitória da 
camada mais superficial da pele.  

(D) Esteri l ização das mãos não sendo possível 
mais a contaminação durante 1h. 

25. A manipulação e classificação de materiais odon-
tológicos deve ser realizado antes do atendimento 
do paciente no consultório. Assinale a alternativa 
que indique  a classe do instrumento com extremi-
dade cortante semelhante a uma colher ou a um 
disco, cujo fio de corte está  na borda da parte at i -
va e é uti l izado para remover tecido dentário car i-
ado.  

(A) Cinzel.  
(B) Cureta de dentina.  
(C) Cânula de sulgador.  
(D) Recortador de margem gengival.  

26. Um método de esteri l ização caracterizado por 
processo físico que uti liza calor e vapor para 
promover a esteri l ização é denominado:   

(A) Ultrassom. 
(B) Autoclave.  
(C) Forno de Pasteur.  
(D) Álcool 70%. 

27. O descarte do l ixo e de resíduos da clínica ou 
consultório odontológico de acordo com a norma-
tiva RCD 15/2012 para serviços de saúde dete r-
mina que: 

(A) O material perfuro cortante pode ser descar-
tado em reciclagem comum. 

(B) Deve ser separado em sacos pretos sem ne-
cessidade de incineração.  

(C) Por ser material odontológico não se aplica a 
regra. 

(D) Deve ser separado em sacos plásticos bran-
cos e recolhido pelo serviço especializado 
para ser incinerado.  

28. A inserção do atendente de consultório dentário 
na PSF é um importante passo para reorientação 
nos serviços de saúde dentro da educação cont i-
nuada contribuindo para:  

(A) Higiene bucal.  
(B) Instrumentação do Cirurgião Dentista.  
(C) UBS. 

(D) Marcação de consultas.  

29. O atendente de consultório dentário no exercício 
de sua profissão sob a supervisão de um cirurgião-
dentista pode realizar diretamente em pacientes, em 
ambiente odontológico: 

(A) Remover suturas.  
(B) Modelos em gesso. 
(C) Restauração em amalgama. 
(D) extração de dentes. 

30. No processo de esteri l ização por autoclave qual 
substância é colocada na autoclave para auxil iar:  

(A) Álcool 70%. 
(B) Glutaraldeido 2%. 
(C) Hipoclorito de sódio 1%. 
(D) Água desti lada.  

31. Um tratamento adequado ao uso contínuo de fluo-
reto de sódio recomendado para bochecho diário 
como preventivo para o paciente saudável, que 
não apresenta sensibil idade é?  

(A) 3%. 
(B) 5%. 
(C) 10%. 
(D) 0,05%. 

32. Os princípios das ações estabelecidas nas Dir e-
trizes da Política Nacional de Saúde Bucal, ju n-
tamente com os expressos na Constituição (un i-
versalidade, integralidade e equidade), assinale a 
alternativa rege as diretrizes:  

(A) Ética. 
(B) Desinfecção. 
(C) Instrumentação.  
(D) Marcação de consultas.  

33. Os fatores de riscos para o aparecimento e de-
senvolvimento da carie dentária são divulgados 
com frequência na mídia. A alternativa que não 
confere risco para desenvolvimento de cárie é:   

(A) Streptococcus mutans .  
(B) Ingesta de carboidratos e açucares.  
(C) Placa bacteriana.  
(D) Saliva. 

34. O atendente de consultório dentário possui regras 
éticas pois tem acesso a ficha clínica e pessoal 
do paciente, portanto:   

(A) O profissional de saúde bucal não faz sigilo 
das informações do paciente . 

(B) É conivente com erros técnicos . 
(C) Não existe regulamentação para esta catego-

ria ainda. 
(D) É infração ética prestar serviço profissional 

não habil itado. 
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35. A revelação e montagem de radiografias intra-
orais depende de propriedades onde um fi lme ra-
diográfico permite perceber os diferentes matizes 
de branco, cinza e preto encontrados na radiogra-
fia. Assinale a alternativa que descreve a propri e-
dade acima.  

(A) Sensibil idade.  
(B) Acurácia.  
(C) Densidade. 
(D) Contraste  

36. Assinale o método de esteri l ização desinfetante 
químico com concentração correta uti l izado no 
consultório antes do atendimento odontológico.  

(A) Ácido peracético a 99%. 
(B) Glutaraldeido 2%. 
(C) Hipoclorito de sódio 1%. 
(D) Fluoreto de sódio a  1,23% 

37. O método de escovação indicado para condições 
inflamatórias e espaços inter -dentários ampliados 
por recessão papilar ou por perda de estruturas 
consequente à eliminação cirúrgica de bolsas pe-
riodontais é denominado 

(A) Charters. 
(B) Bass. 
(C) Lim. 
(D) Stil lman. 

38. A forma básica de ponta ativa de uma broca é a 
parte que efetivamente faz o corte ou o desgaste 
do tecido dental ou restauração. Assinale a alte r-
nativa da forma da broca que é empregada na re-
moção de tecido cariado, confecção de retenções 
adicionais e acesso inicial de preparos cavitários.  

(A) Cone invertida. 
(B) Troncocônica. 
(C) Cilíndrica. 
(D) Esférica  

39. Na recepção do Paciente existem algumas info r-
mações que são indispensáveis na composição da 
ficha clínica. Assinale a alternativa correta.  

(A) Identif icação do paciente e Anamnese. 
(B) Gráfico dos dentes.  
(C) Código dos atendimentos realizados.  
(D) Todas as alternativas. 

40. As diferenças entre dentes decíduos e permanen-
tes está bem caracterizada morfológica e fisiol o-
gicamente. Qual grupo de dentes estão presente 
na dentição permanente e não existe na dentição 
decídua? 

(A) Molares. 
(B) Incisivos centrais . 
(C) Pré-molares. 
(D) Caninos. 

41. A falta de escovação eficiente prejudica a saúde 
bucal podendo o dente ser acometido pela cárie, 
problema dentário que se caracteriza pela des-
truição das camadas do dente. Esse problema po-
de ser agravado caso a lesão atinja o(a):  

(A) coroa.  
(B) esmalte. 
(C) polpa. 
(D) dentina. 

42. A criança tem em sua dentição decídua (incisivos 
centrais, incisivos laterais, caninos e molares – 
superiores e inferiores). Espera-se que ela tenha 
neste período da vida quantos dentes? 

(A) 10. 
(B) 20. 
(C) 30. 
(D) 40. 

43. A idade que costumam nascer os terceiros mola-
res também conhecidos como dentes do siso ou 
dentes do juízo é:  

(A) 10. 
(B) 12. 
(C) 18. 
(D) 30. 

44. As boas práticas de biossegurança estabelecem 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde. Qual a nor-
ma regulamentadora estabelece as diretrizes para 
os profissionais da saúde?  

(A) NR 31. 
(B) NR 32. 
(C) NR 33. 
(D) NR 34. 

45. Nos  consultórios odontológicos da Unidade Básica 
de Saúde o isolamento no campo operatório e a 
Manipulação dos materiais odontológicos seguem 
o procedimento operacional padrão (POP). A a l-
ternativa que melhor descreve esta situação é:  

(A) Atender ao telefone com a luva.  
(B) Instrumentação exige somente as luvas . 
(C) Assepsia campo operatório EPIs . 
(D) Somente dentista deve ut i l izar EPIs . 

46. A educação em saúde bucal possui objetivos pla-
nejar as ações de saúde, buscar faltosos de pro-
gramas, conhecer os modos de vida da popula-
ção, orientar a comunidade, demonstrar cuidados 
de saúde e fazer prevenção de doenças. Qual a l-
ternativa descreve bem esta estratégia?  

(A) Visita domicil iar .  
(B) Reunião ou palestra. 
(C) Dramatização. 
(D) Discussão. 
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47. Os dentes são classificados de acordo com sua 
função em relação a necessidade de mastigação 
dos alimentos. Para os dentes molares é correto 
afirmar que:  

(A) Cortam. 
(B) Rasgam. 
(C) Maceram.  
(D) Trituram. 

48. A anatomia do dente apresenta divisões com fun-
ções bem estabelecidas. Marque a alternativa que 

mostra a correta constituição do dente:  

(A) dentina, cemento, polpa e  esmalte. 
(B) Dentina, polpa, esmalte e corpo.  
(C) Corpo e raiz.  
(D) Polpa, corpo, esmalte e cemento.  

49. Vários fatores podem ser determinantes no de-
senvolvimento da cárie que é um processo de 
destruição lento e progressivo dos tecidos dent á-
rios. Assinale alternativa que propicie o aparec i-
mento desta doença:  

(A) Ingestão de carboidratos e açúcares . 
(B) Anticorpos A presentes na saliva . 
(C) Escovação excessiva.  
(D) Fatores ambientais como fluoretação.  

50. Os processos capazes de diminuírem os riscos da 
transmissão de infecções para os pacientes real i-
zada como técnicas fundamentais na rotina do 
atendente de consultório dentário. Marque a al-
ternativa que descreve um destes proced imentos:  

(A) Anamnese. 
(B) Assepsia. 
(C) Higiene bucal.  
(D) Consulta individual.  

 



 

 

 


