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          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

AUXILIAR DE 

SAÚDE BUCAL 

 

TURNO: TARDE 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

 

 

AS QUESTÕES 1 A  10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 
 

Que professores queremos para nossos alunos? 

  

Um olhar para o Censo Escolar de 2014 nos mostra que, embora tenhamos avançado no 1 

percentual de professores com nível superior nos últimos anos, mais da metade deles não tem formação 2 

adequada à disciplina que lecionam. Será que se os pais soubessem dessa situação eles não achariam que seus 3 

filhos deixam de receber um ensino adequado? 4 

A globalização do mundo  exige  conhecimentos profundos e complexos. Sem eles, corremos o 5 

risco de nos distanciarmos cada vez mais do sonho de nos tornarmos um país desenvolvido. Temos hoje 6 

acesso a inúmeros recursos e exemplos de como ofertar cursos de pedagogia e de licenciaturas de qualidade 7 

para superarmos esse desafio. Capacitar professores é uma política invisível do ponto de vista eleitoral. Mas é 8 

preciso que gestores tanto em nível estadual como municipal se conscientizem dessa importância. E a 9 

sociedade pode ter um papel importante nessa demanda. 10 

A valorização dos professores passa também pela existência de carreira e salários. O Piso Nacional 11 

do Magistério não é cumprido pela maioria dos estados, mesmo considerando que o rendimento médio dos 12 

professores de Educação Básica representa apenas 57,3% dos demais profissionais com a mesma formação. 13 

Atrair estudantes para essa carreira faz com que essa política tenha caráter de urgência. Todos esses fatores, 14 

que são parte das políticas educacionais, precisam se articular também com ações de valorização simbólica do 15 

professor pela sociedade, como respeito, admiração e profissionalismo. 16 

No campo das propostas e ações, a implementação da Base Nacional Curricular Comum apresenta 17 

uma oportunidade promissora de rediscutirmos a formação inicial e continuada dos educadores. Instituições 18 

públicas e privadas serão responsáveis por trazer a nova base curricular para seus alunos, de modo a valorizar 19 

o conhecimento didático. Assim, os professores poderão transformar o conhecimento formal e teórico sobre 20 

as disciplinas que lecionam em conhecimento escolar, apresentado de forma clara e atrativa aos alunos. 21 

Na formação em serviço, que ocorre ao longo da carreira do professor, a escola deve ser o espaço 22 

privilegiado de formação. Afinal, é nela que os docentes podem trocar experiências com os colegas e discutir a 23 

aprendizagem dos alunos dentro do contexto específico daquela comunidade. As ações formativas podem ser 24 

diversificadas, tendo com o coordenador pedagógico a centralidade desse processo. Tutorias, gravação e 25 

análise de aulas e protocolos são alguns exemplos que podem ser implementados pelas escolas. 26 

Finalmente, é importante destacarmos o uso de plataformas digitais com recursos didáticos, 27 

como a Escola Digital, e cursos à distância como novas ferramentas que podem estimular a autonomia do 28 

professor na construção de sua carreira. 29 

O professor é nosso bem mais precioso para o desafio de alcançarmos uma educação de 30 

qualidade. Um mestre que tenha nos apontado um caminho pode fazer toda a diferença em nossas vidas. 31 

Acredito que todos temos em nossa memória algum professor que nos marcou. Muitas vezes, essa influência 32 

pode ter acontecido com a introdução de um autor que nos fascinou, outras vezes descobrimos a beleza de 33 

uma disciplina, de um conceito ou personagem. Ou mesmo recebemos apoio em um momento difícil. Acredito 34 

que agora, por meio da pressão popular pela valorização dos docentes, podemos retribuir essa atenção e 35 

carinho. 36 

Maria Alice Setubal - 
http://educacao.uol.com.br/colunas/maria-alice-

setubal/2016/05/24/que-professores-
queremos-para-nossos-alunos.htm 
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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

 

 

 

 
01) Com referência ao questionamento que o título 

do texto encerra, o autor revela-se: 
 

(A) inseguro, uma vez que os responsáveis pela 
vida política e econômica do Brasil agem como 
se a formação do professor não interferisse na 
formação da sociedade. 

(B) irônico, visto que considera os políticos como 
pessoas irreverentes quando priorizam o 

circunstancial em lugar do fundamental, pois 
lhes interessa o que lhe rende votos. 

(C) contraditório, porque ora afirma uma coisa, 
ora, outra, insinuando que, diante dos 

desmandos políticos, fica difícil se chegar a 
uma educação adequada no Brasil. 

(D) Preocupado, mas confiante, pois aponta meios 

que permitem oferecer uma formação 
adequada aos professores. 

 
02) É uma afirmativa comprovável no texto: 
 
(A) A atual conjuntura político-socioeconômica do 

Brasil tem viabilizado significativamente o 

desenvolvimento da educação em nível 
nacional. 

(B) A situação econômica do País pode parecer 
invejável, mas em nada tem contribuído para o 
crescimento da educação. 

(C) O Brasil dispõe dos meios necessários para 

viabilizar o desenvolvimento da educação, 

tanto no âmbito municipal como no estadual, 
mas falta vontade política. 

(D) Os problemas brasileiros são mais ou menos 
crônicos e pouco têm adiantado os avanços 
conseguidos até na área da informática. 

 

03) Encerra uma silepse de pessoa a expressão 
presente na alternativa: 

 
(A) “todos temos em nossa memória algum 

professor que nos marcou.” (L.32). 
(B) “O professor é nosso bem mais precioso” 

(L.30). 

(C) “A globalização do mundo exige  
conhecimentos profundos e complexos.” (L.5). 

(D) “Muitas vezes, essa influência pode ter 
acontecido com a introdução de um autor que 
nos fascinou,” (L.32/33). 

 

 
04) A expressão “de modo a” (L.19) expressa uma 

ideia de 
 
(A) concessão 
(B) finalidade 
(C) conclusão 

(D) explicação. 
 

05) Na palavra “valorização” (L.15), tem-se como 
base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 
(B) um verbo 
(C) um adjetivo 
(D) um pronome 
 

06) No texto, a palavra "complexos" (L.5) exerce a 
mesma função sintática que a expressão 

 

(A) "dessa importância" (L.9). 
(B) "dos professores" (L.11). 
(C) "do mundo" (L.5). 
(D) "de aulas" (L.26). 
 

07) Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da 
informação em: 

 

(A) “A valorização dos professores passa também 
pela existência de carreira e salários.” (L.11). 

(B) “A globalização do mundo exige  conhecimentos 
profundos e complexos.” (L.5). 

(C) “O professor é nosso bem mais precioso” (L.30). 
(D) “a implementação da Base Nacional Curricular 

Comum apresenta uma oportunidade promissora” 
(L.17/18). 

 

08) Observe a frase:  
“O Piso Nacional do Magistério não é cumprido pela 

maioria dos estados” (L.11/12). 
 

Transpondo-se a oração em evidência para a voz 
ativa, a forma verbal corresponderá a 
 

(A) Cumpria 
(B) Cumpre 
(C) Cumpririam 
(D) Cumpriram 
 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 
termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "se" (L.9) — reciprocidade. 

(B) "Afinal" (L.23) — causa.  
(C) "como" (L.9)     —  conformidade. 
(D) "mesmo"(L.12)    —  concessão. 

 

10) Do ponto de vista semântico, é correto 
afirmar: 

 

(A) O conectivo "que", em " Acredito que (...) 
podemos retribuir essa atenção e carinho." 
(L.34/36), introduz, no contexto, a mesma 

relação estabelecida por "que", em " sobre as 

disciplinas que lecionam em conhecimento 
escolar," (L.20/21). 

(B) A expressão" é (...) que", em " Afinal, é nela 
que os docentes podem trocar experiências 
com os colegas " (L.23), denota, nesse caso, 
valor expletivo, sem função sintática. 

(C) A expressão "pelas escolas", em "que podem 
ser implementados pelas escolas." (L.26), 
completa o sentido do nome. 

(D) O vocábulo “muitas” em "Muitas vezes " (L.32)  
intensifica o advérbio. 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 

 



 
11) Tipo de aeronave que não necessita de pilotos 

embarcados para ser guiada. Este tipo de aviões é 

controlado à distância por meios eletrônicos e 

computacionais, sob a supervisão de humanos, ou 

mesmo sem a sua intervenção, por meio de 

Controladores Lógicos Programáveis (CLP). 

O texto refere-se a: 

(A) Satélite.  

(B) Drone.  

(C) Aeroplano.  

(D) Aeronaves. 

 

12)  O rompimento da barragem de Fundão, localizada 

no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do 

centro do município brasileiro de Mariana, Minas 

Gerais, ocorreu na tarde de 5 de novembro de 

2015. Trata-se de uma barragem de rejeitos de 

mineração controlada pela Samarco Mineração S.A., 

um empreendimento conjunto das maiores 

empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale 

S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. Tal desastre 

teve repercussão direta em qual importante rio da 

região? 

 

(A) Rio Doce.  

(B) Rio Fundo.  

(C) Rio Casca.   

(D) Rio Piracicaba. 

 

13)  Foi sancionado em março de 2015 um importante 

diploma legal do sistema jurídico brasileiro. Assinale 

a alternativa que traz esta significativa mudança: 

 

(A) Novo Código Civil.   

(B) Novo Código Penal.  

(C) Novo Código de Processo Civil.  

(D) Novo Código de Processo Penal.   

 

14)  Em 14/08/2015, o mundo foi testemunha da 

reabertura da embaixada americana em um pais 

que há muito tempo havia rompido ligações 

diplomáticas. Assim, depois de mais de cinquenta 

anos de rompimento oficial, os EUA voltaram a se 

reaproximar de qual país? 

 

(A) Irã  

(B) Coréia do Norte  

(C) Vietnã 

(D) Cuba 

 

 

 

15) Transmitido através da picada do 

mosquito Aedes aegypti, causa doença 

que embora raramente acarrete 

complicações para seu portador, 

apresenta indícios de poder causar 

microcefalia congênita (quando adquirido 

por gestante, podendo prejudicar o feto 

em alguns casos).  

O texto faz referência a que doença ou vírus: 

(A) Dengue 

(B) H1N1 

(C) Zika Vírus 

(D) Chikungunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) As propostas e ideias discutidas na VIII Conferência 

de Saúde serviram de base para a criação do 

modelo universal de saúde criado na Constituição 

de 1988 que passaria a se chamar: 

 

(A) Caixas e Aposentadorias e Pensões (Lei Eloy 

Chaves) 

(B) Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(C) Sistema Único de Saúde 

(D) Ministério da Saúde 

 

17) Consiste no conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema 

(Lei N° 8.080/90). Estamos falando do princípio 

da: 

 

(A) Isonomia 

(B) Integralidade 

(C) Universalidade 

(D) Equidade 

 

18) De acordo com o Art. 7° da Lei N° 8.080/90, as 

ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no Art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo aos seguintes princípios e diretrizes, 

exceto: 

 

(A) Corresponsabilização Social e Moral; 

(B) Descentralização político administrativa; 

(C) Regionalização e Hierarquização da rede de 

serviços de saúde; 

(D) Universalização do acesso aos serviços de saúde 

em todos os níveis de assistência. 

 

 

 

 

 

19) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá 

outras providências. Essa participação 

comunitária se dá da seguinte forma: 

 

(A) A cada quatro anos ocorrem assembleias 
políticas nas quais ocorrem eleições para 
integrantes ministeriais da saúde a fim 
de escolher democraticamente o 
responsável pela esfera nacional pelos 

Conselheiros de Saúde. 

(B) Por meio das Conferências de Saúde, as 
quais se reunirão a cada quatro anos 
com a representação dos vários 
seguimentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocadas 

pelo Poder Executivo ou, de forma 
extraordinária pelo Conselho de Saúde. 

(C) Mediante a formação do Conselho de 
Secretários de Saúde que atuarão nas 
esferas municipal, estadual e nacional, 
sendo eleitos com base no voto popular 

de integrantes escolhidos para 
representar a população. 

(D) Através das Conferências Nacionais de 

Saúde, as quais deverão ser realizadas 
anualmente com a representação de 
vários seguimentos sociais, incluindo 
gestores, profissionais da saúde e 

população para propor medidas e ações 
no âmbito da saúde. 

 

20) Criado em 1994, este programa do 

Sistema Único de Saúde tem por 

finalidades a reestruturação do modelo 

assistencial hospitalocêntrico dominante 

até então, passando a incentivar um 

modelo baseado na promoção da ação 

intersetorial, com equipe centrada na 

família, no domicílio e comunidade: 

 

(A) PACS - Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde; 

(B) PMAQ – Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica; 

(C) PNAB – Programa Nacional de Atenção 

Básica; 

(D) PSF – Programa Saúde da Família. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A  20 
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21) A desinfecção de moldes pode ser 

realizada por meio de: 

 

(A)  Glutaráldeido 2%; 

(B) Ácido peracético 1%; 

(C) Alcool 70%; 

(D) Fenol sintético; 

 

22) Qual é a concentração de fluoreto de sódio 

recomendada para bochecho semanal em 

um paciente saudável, que não apresenta 

sensibilidade? 

 

(A) 0,5%; 

(B) 3%; 

(C) 0,2%; 

(D) 0,05%; 

 

23) Qual a numeração das curetas de gracey 

responsáveis pela raspagem das faces 

vestibular e palatina dos dentes pré-

molares e molares: 

 

(A) 5-6; 

(B) 7-8; 

(C) 11-12; 

(D) 13-14; 

 

24) A lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 

2008 regulamenta o exercício das 

profissões de Técnico em Saúde Bucal - 

TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. 

Responda as questões 04, 05 e 06 a 

seguir baseado na lei nº 11.889. 

 

São atribuições do ASB sempre sob a 

supervisão do cirurgião-dentista ou do 

Técnico em Saúde Bucal, EXCETO:  

 

(A) Organizar e executar atividades de higiene 

bucal; 

(B) Exercer a atividade de forma autônoma; 

(C)  Processar filme radiográfico; 

(D) Auxiliar e instrumentar os profissionais 

nas intervenções clínicas, inclusive em 

ambientes hospitalares; 

 

 

 

 

25) É vedado ao ASB: 

 

(A) Selecionar moldeiras; 

(B) Preparar modelos de gesso; 

(C) Fazer propaganda de seus serviços; 

(D) Desenvolver ações de promoção de saúde 

e prevenção de riscos ambientais e 

sanitários;  

 

26) São algumas atribuições do Técnico em 

saúde bucal: 

 

(A) Exercer atividade de forma autônoma, 

remover suturas; 

(B) Prestar assistência direta ou indireta ao 

paciente, participar de estudos 

epidemiológicos; 

(C) Realizar isolamento do campo operatório, 

fazer remoção do biofilme; 

(D) Fazer propaganda de seus serviços, 

exercer todas as competências no âmbito 

hospitalar; 

 

27) Resíduos que apresentam risco potencial à 

saúde e ao ambiente devido à presença de 

agentes biológicos pertencem a qual 

grupo abaixo: 

 

(A) Grupo A; 

(B) Grupo B; 

(C) Grupo C; 

(D) Grupo E; 

 

28) O fórceps 150 está indicado para remoção 

de quais dentes: 

 

(A) Raízes de dentes inferiores; 

(B) Pré-molares e caninos superiores; 

(C) Molar superior do lado esquerdo; 

(D) Incisivos superiores; 

 

29) O fórceps 18R está indicado para remoção 

de quais dentes: 

 

(A) Molares superiores do lado direito; 

(B) Molares superiores do lado esquerdo; 

(C) Molares inferiores; 

(D) Pré-molares; 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES DE 21 A  40 
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30) Qual a ordem para o processamento de 

radiografias no consultório odontológico? 

 

(A) Revelador, água, fixador, água; 

(B) Revelador, fixador, água; 

(C) Fixador, revelador, água; 

(D) Água, revelador, fixador; 

 

31) Qual substância é colocada na autoclave 

para auxiliar na esterilização: 

 

(A) Álcool 70%; 

(B) Água destilada; 

(C) Glutaraldeido; 

(D) Hipoclorito de sódio 1%; 

 

32) Qual tempo de esterilização na estufa? 
 

(A) 30min; 

(B) 45min; 

(C) 60min; 

(D) 120min; 

 

33) O dentista deseja realizar o isolamento 

absoluto do dente 26 para realização de 

um tratamento endodôntico. Qual material 

vai precisar para realiza-lo de forma 

correta? 
 

(A) Arco de ostby, lençol de borracha, 

grampo, pinça porta grampo, perfurador 

de dique; 

(B) Arco Young, lençol de borracha, pinça 

porta grampo e grampo; 

(C) Algodão, grampo e lençol de borracha; 

(D) Grampo, lençol de borracha e arco de 

ostby; 

 

34) Qual grampo pode ser usado no momento 

do isolamento absoluto do dente 26 com 

coroa íntegra: 
 

(A) 207; 

(B) 209; 

(C) 200; 

(D) 211; 

 

35) Quais instrumentais estão presentes em 

uma bandeja clínica básica: 

 

(A) Espelho, tesoura, pinça, cureta; 

(B) Espelho, sonda exploradora, sonda 

milimetrada, pinça, colher de dentina; 

(C) Espelho, sonda exploradora, pinça clínica, 

colher de dentina; 

(D) Espelho, pinça clínica, tesoura, sonda 

milimetrada; 

36) Cavidades preparadas em regiões de 

cicatrículas, fóssulas e fissuras estão se 

referindo a qual classe das restaurações 

de acordo com Black? 

 

(A) Classe I; 

(B) Classe II; 

(C) Classe III; 

(D) Classe IV; 

 

37) De acordo com Black como podemos 

definir a classe V das restaurações: 

 

(A) Cavidades preparadas nas faces proximais 

dos dentes anteriores, com envolvimento 

da incisal; 

(B) Cavidades preparadas nas faces proximais 

dos dentes anteriores, sem envolvimento 

da incisal; 

(C) Cavidades que envolvam as faces 

proximais dos pré-molares e molares; 

(D) Cavidades preparadas no terço gengival, 

nas faces vestibular e lingual/palatina de 

todos os dentes; 

 

38) Relacione os dentes com as seguintes 

numerações 

 

1. 3º molar inferior esquerdo 

2. 2º molar superior direito 

3. 2º pré-molar inferior direito 

4. Canino superior direito 

 

(  ) 13 

(  ) 38 

(  ) 45 

(  ) 15 

 

Assinale a opção que indica a sequência 

correta, de cima para baixo. 

 

(A) 3-2-4-1; 

(B) 4-1-2-3; 

(C) 3-1-2-4; 

(D) 2-4-1-3; 
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39) Assinale a alternativa correta quanto a sua 

definição: 

 

(A) Descontaminação: destruição de todos os 

microorganismos, inclusive esporos 

bacterianos em um instrumento; 

(B) Esterilização: processo que elimina formas 

vegetativas de microorganismos 

patogênicos de objetos inanimados; 

(C) Limpeza: remoção de sujidades orgânicas 

e inorgânicas, redução da carga 

microbiana presente nos produtos para 

saúde, utilizando água, detergentes, 

produtos e acessórios de limpeza, por 

meio de ação mecânica (manual ou 

automatizada); 

(D) Desinfecção: remoção de microrganismos 

patogênicos na forma vegetativa de 

objetos e superfícies contaminados com 

matéria orgânica fazendo com que os 

mesmos fiquem seguros para serem 

manuseados durante o processo de 

limpeza manual; 

 

40) Durante uma restauração de resina qual 

ácido o dentista utiliza: 

 

(A) Ácido fluorídrico 37%;  

(B) Ácido fosfórico 37%; 

(C) Ácido muriático 20%; 

(D) Ácido maleico 15%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


