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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Candidato: inscrição - nome do candidato
Curso: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Assinatura do(a) candidato (a):__________________________________________________________

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, que é constituída 
de  TRINTA (30) questões objetivas, distribuídas da seguinte maneira: 05 de português, 05 de matemática, 05 de 
conhecimentos gerais e 15 de conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das  
quais somente uma está correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. FOLHA DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam na sua folha de resposta estão corretas. Se os 
dados  estiverem  corretos,  assine  a  folha.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS:  Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue a folha-resposta ASSINADA no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje a folha-resposta, sob pena 
do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.



PORTUGUÊS
ANVISA APROVA NOVO MEDICAMENTO PARA TRATAR OBESIDADE EM ADULTOS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (29) um novo medicamento 
para tratar a obesidade em adultos. O Saxenda tem como princípio ativo a liraglutida, mesmo do Victoza, já usado no  
país para tratamento de diabetes tipo 2. Ambos são produzidos pelo laboratório dinamarquês Novo Nordisk.

Até então, só havia dois remédios aprovados no Brasil para tratamento de obesidade - a sibutramina e o orlistat  
- e médicos criticavam a limitação do arsenal terapêutico para lidar com o problema.

Medicamento Saxenda será indicado para pessoas com IMC maior que 30 ou IMC maior que 27 associado a  
outros problemas de saúde relacionados à obesidade.

“A chegada de um novo medicamento para tratamento de obesidade é extremamente bem-vinda, mas isso não  
modifica em nada a recomendação de que qualquer perda de peso seja baseada em mudanças na alimentação e  
prática de atividades físicas”,  diz o endocrinologista Alexandre Hohl,  Sociedade Brasileira de Endocrinologia e  
Metabologia (Sbem).

O Saxenda será indicado para adultos com IMC maior que 30 ou maior do que 27 no caso dos que têm ao 
menos  um  problema  de  saúde  relacionado  ao  peso,  como  pré-diabetes,  diabetes  tipo  2,  hipertensão  arterial,  
dislipidemia ou apneia obstrutiva do sono.

Como funciona
Hohl explica que o medicamento imita a ação do GLP1, substância produzida pelo corpo que reduz o apetite. 

Entre  os  efeitos  colaterais  que  podem  ocorrer  estão  náuseas  e  vômitos.  “Os  efeitos  adversos  em  geral  são 
transitórios. Um grupo muito pequeno em que o efeito não passa vai ter contraindicação para o uso.”

Mesmo  antes  da  aprovação  da  liraglutida  para  tratar  obesidade,  o  medicamento  Victoza,  com o  mesmo 
princípio ativo, já era usado irregularmente com esse fim. “Tanto o Victoza quanto o Saxenda são vendidos sem  
retenção de receita, o que significa que qualquer um pode comprar sem receita. Infelizmente, o Brasil é campeão  
mundial  de  automedicação  e  existe  um  erro  cultural  em  achar  que  é  simples  usar  um  remédio  sem 
acompanhamento”, diz Hohl.

Apesar de Victoza e Saxenda terem o mesmo princípio ativo, a dosagem é diferente. Hohl enfatiza que o uso  
do Saxenda deve ocorrer apenas a partir de uma indicação médica.

Remédios já existentes para obesidade
Já aprovado para controle de peso, o orlistat, mais conhecido pelo nome comercial Xenical, reduz a absorção 

de  gordura  em 30% e  a  elimina  nas  fezes,  mas  não  deve  ser  usado por  quem tem dificuldade  para  absorver  
nutrientes.

Já a sibutramina age sobre a serotonina, dá a sensação de saciedade, mas seu uso foi restrito pela Anvisa pelo  
risco cardiovascular. A sibutramina não funciona para todo mundo. Cerca de 30% das pessoas respondem muito 
bem, 40% respondem razoavelmente bem, e 30% não respondem bem.

(Mariana Lenharo - do G1, em São Paulo, 01/03/2016 17h08 - Atualizado em 01/03/2016, 17h10)

1.  No 4º parágrafo, o que inicia com “A chegada de...”, o pronome demonstrativo “isso” (posposto ao mas) refere-se 
à/ao

A. princípio ativo do medicamento Saxenda.

B. chegada de um novo medicamento para tratamento de obesidade.

C. fato de não modificar em nada a recomendação sobre o tratamento da obesidade.

D. fato do medicamento Saxenda ser indicado para pessoas com IMC maior que 30.

E. perda de peso ser baseada em mudanças na alimentação e prática de atividades físicas.

2.   Em  Infelizmente,  o  Brasil  é  campeão  mundial.. O  advérbio  (infelizmente)  é  um modalizador,  ou  seja,  um 
elemento gramatical ou lexical por meio do qual o locutor manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo de  
seu próprio enunciado. Esse elemento refere-se, no próprio texto, ao fato

A. de que o medicamento imita a ação do GLP1.

B. dos efeitos adversos em geral serem transitórios. 

C. de haver, no Brasil, uma prática de automedicação.

D. de que há em um grupo contraindicação para o uso.

E. de Victoza e Saxenda terem o mesmo princípio ativo.



3. Fala-se, no texto, sobre alguns problemas de saúde relacionados à obsesidade. Qual das doenças abaixo NÃO 
aparece no texto?

A. Infertilidade.

B. Dislipidemia.

C. Diabetes tipo 2.

D. Hipertensão arterial.

E. Apneia obstrutiva do sono.

4. Ainda sobre o quarto parágrafo, NÃO é possível afirmar apenas que

A. o uso das aspas indica a fala do endocrinologista.
B. o novo medicamento reduz a absorção de gordura em 30%.

C. os exercícios físicos são indicados para a perda de peso.
D. a reeducação alimentar é fundamental para perda de peso.
E. sobre a importância da chegada de um novo medicamento.

5.  No  primeiro  e  no  quinto  parágrafos  aparece  o  verbo  ter flexionado  de  duas  formas  distintas,  tem e  têm, 
respectivamente. Sobre essas flexões NÃO é possível afirma apenas que

A. Têm está flexionado na terceira pessoa do plural.

B. Têm está flexionado na segunda pessoa do plural.

C. Tem está flexionado na terceira pessoa do singular.

D. Adultos é o núcleo que concorda com o verbo flexionado: têm.

E. Saxenda é o termo que concorda com o verbo flexionado: tem. 

MATEMÁTICA 
6. Sabe-se que determinado aparelho elétrico consome 800 watts por hora e que a empresa de energia elétrica cobra  
R$ 0,70 por quilowatt (1 quilowatt corresponde a 1000 watts). Se o aparelho ficar ligado durante 11 horas, então é  
correto afirmar que o valor, em reais, gasto com energia elétrica será

A. 5,60.

B. 6,06.

C. 6,16.

D. 56,00.

E. 61,60.

7.  Um posto  de combustíveis  vende gasolina  a  R$ 3,50  o litro  e  oferece  aos  clientes  10  % de desconto  para  
pagamentos à vista. Assim é correto afirmar que, na compra de 50 litros com pagamento à vista o valor que deverá  
ser pago é

A. 140,00.

B. 150,00.

C. 155,50.

D. 157,50.

E. 175,00.



8. Considere a equação y=3 x2+2x – 3 . Se x=3 , então é correto afirmar que y  é 

A. 0 .

B. 3 .

C. 27 .

D. 30 .

E. 33 .

9. José comprou uma passagem aérea por R$ 1.000,00 e pagará em 2 parcelas. A primeira parcela, de R$ 400,00,  
será paga a vista. A segunda parcela será paga em 90 dias a juros simples de 6 % ao mês. Assim é correto afirmar que 
o valor, em reais, da segunda parcela será

A. 606,00.

B. 618,00.

C. 636,00.

D. 703,00.

E. 708,00.

10. O quadro abaixo apresenta a porcentagem de cancelamentos e atrasos de voos em determinado aeroporto no 
período de 6 meses. Sabemos que neste aeroporto são previstos 300 voos por mês, então é correto afirmar que

Mês Cancelamentos Atrasos
Janeiro 5% 6%

Fevereiro 4% 5%

Março 6% 7%

Abril 7% 6%

Maio 7% 5%

Junho 4% 8%

A. em janeiro ocorreram 15 cancelamentos.

B. em abril ocorreram 6 atrasos. 

C. junho foi o mês que mais ocorreram cancelamentos.

D. em março ocorreram 18 atrasos.

E. janeiro foi o mês que menos ocorreram cancelamentos.



CONHECIMENTOS GERAIS
11. Ao considerar tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transporte, tecnologia, energia 
e relações internacionais e suas inter-relações e suas vinculações históricas, é correto afirmar que

A. por ser uma região próxima do rio Iguaçu, o transporte fluvial destaca-se no cenário estadual, possibilitando  
que  parte  significativa  da  produção agrícola  dos  municípios  do  Oeste  e  Sudoeste  do  Paraná  escoe  por 
embarcações que tornam o transporte mais econômico.

B. o  investimento  em  tecnologia  é  de  responsabilidade  do  governo.  Embora  tenha-se  registrado  cortes  
significativos de recursos para a ciência e tecnologia, os governos estadual e federal mantem programas 
importantes para a pesquisa nas universidades do Estado.

C. a  construção de mais uma usina de energia  elétrica  no rio Iguaçu,  assim denominada no baixo Iguaçu,  
constitui-se em uma consensualidade entre toda a população que será atingida pela represa, fator que facilita  
o avanço da execução da obra.

D. por estar localizado perto do Parque Nacional do Iguaçu, Capitão Leônidas Marques está fora da rota do  
tráfico de entorpecentes, o que faz com que o índice de violência seja muito baixo. Sendo que o uso de 
drogas ilícitas não se registra na região em que o município está localizado.

E. o Brasil faz parte do Mercosul assim como somente a Argentina e o Paraguai.

12. Ao considerar tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: política e economia, sociedade, educação,  
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações históricas, é correto afirmar que

A. o poder legislativo na esfera nacional é constituído pela representação de cada Estado e do Distrito Federal,  
sendo que cada Unidade da Federação conta com três senadores e o número de deputados federais é definido  
por cada Assembleia Legislativa Estadual que escolhe o número de representantes na Câmara Federal.

B. a economia regional do Oeste e Sudoeste do Paraná está centrada no agronegócio. E por não passar pelo  
circuito  da  produção  do  petróleo,  as  regiões  não  sofrem impacto  da  crise  econômica,  provocada  pelo 
contexto político de escândalos envolvendo desvio de recursos da Petrobrás.

C. a sociedade brasileira foi constituída ainda no período colonial basicamente por três grupos étnicos que a 
formaram: O indígena, o europeu e o negro africano. Desde o início da colonização registrou-se um processo  
de miscigenação racial que possibilitou o aparecimento de vários tipos mestiços.

D. a educação brasileira é constituída por três níveis: O ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior.  
Segundo o que determina a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),  
a educação no Brasil deve ser gerida e organizada exclusivamente pelo governo federal.

E. o  desenvolvimento  sustentável  busca  melhorar  os  futuros  avanços  da  sociedade  para  não  trazer  efeitos  
negativos  para  o  meio  ambiente.  Por  estar  calcada  na  produção,  o  desenvolvimento  sustentável  e  a 
preservação da natureza se configuram como sendo incompatíveis, não podendo vinculá-lo a uma postura  
ecológica de defesa da fauna e da flora no mundo.

13.  Ao considerar tópicos da História e da Geografia do Paraná com ênfase ao Oeste e Sudoeste do Paraná e do 
Município de Capitão Leônidas Marques, é correto afirmar que

A. o município de Capitão Leônidas Marques está geograficamente localizado no terceiro planalto paranaense,  
também conhecido como planalto de Guarapuava, que se estende a leste desde a serra geral e vai até a oeste  
no rio Paraná.

B. o processo de colonização do Oeste do Paraná é marcada pela presença de migrantes que historicamente 
formaram as frentes cabocla de colonização, em seguida a frente nortista, motivada pela produção de café no  
Paraná e por fim a frente sulista, marcada pela presença de gaúchos e catarinenses. Não se registra no Oeste  
do Paraná a presença de índios, uma vez que as frentes de migração expulsaram todos os povos indígenas.

C. o período de colonização do Oeste do Paraná, registrado pela presença da migração sulista, ocorreu ainda na  
fase do Brasil Império. A atuação de Dom Pedro II foi fundamental no processo chamado de “a marcha para 
o Oeste”.

D. o rio Iguaçu que faz limite com o município de Capitão Leônidas Marques é um dos principais rios do  
Estado, a exemplo do rio Paraná, ele nasce em São Paulo, e se une, em Foz do Iguaçu com o rio Paraná.

E. por ter mais de meio século de emancipação, o município de Capitão Leônidas Marques antecede o período  
republicano.



14.  Ao considerar as políticas públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na 
abrangência municipal, é correto afirmar que

A. a questão da habitação é regulada exclusivamente pelo mercado imobiliário e está baseada nas condições  
financeiras de cada indivíduo, razão pela qual o município não pode interferir na questão habitacional, muito 
menos propor qualquer tipo de regulamentação no setor habitacional.

B. por lei, a única possibilidade de exercício da cidadania por parte de cada indivíduo se limita ao voto.

C. o  Sistema  Único  de  Saúde  é  consequência  de  políticas  públicas  da  saúde,  e  este  sistema  é  de 
responsabilidade apenas da União, por isso que se chama de sistema único.

D. a ética configura-se como uma atitude de respeito ao outro e por ser elemento comportamental, a ética se  
limita às relações pessoais e não envolve atitudes nas esferas social e política.

E. entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

15. Ao considerar o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que

A. uma vez que as pessoas acima de 70 anos não são obrigadas a votar, o Estatuto do Idoso ainda não foi  
aprovado no Congresso Nacional em Brasília.

B. segundo o Estatuto do Idoso,  assegurar a eles  a efetivação do direito à vida,  à saúde,  à alimentação,  à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à  
convivência familiar e comunitária é obrigação exclusiva da família.

C. prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso é dever específico do Estado.

D. segundo  o  Estatuto  da  Criança  e  Adolescente,  considera-se  criança  a  pessoa  até  doze  anos  de  idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

E. o Estatuto da Criança e do Adolescente não considera,  no texto da lei,  nenhum tipo de atendimento às  
gestantes nem determina atendimento pré-natal e cuidados com o nascimento, pois entende que o direito à 
vida e à saúde se concebe à partir do nascimento da criança.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
16. Das alternativas abaixo, qual NÃO faz parte dos materiais e/ou instrumentais necessários para as moldagens 
anatômicas e funcionais?

A. Alginato.

B. Resina composta.

C. Moldeira de estoque.

D. Godiva.

E. Moldeira individual.

17.  Assinale  a  alternativa  que  identifica,  respectivamente,  as  especialidades  odontológicas  para  os  tratamentos  
mencionados: tratamento de canal – extração de dente – instalação de aparelhos fixos.

A. Ortodontia – dentística – endodontia.

B. Endodontia – prótese – periodontia.

C. Endodontia – ortodontia – exodontia.

D. Implante – exodontia – ortodontia.

E. Endodontia – exodontia – ortodontia.



18. Pode-se afirmar que o dente situado entre a mesial do dente 23 e a distal do 21 é o dente

A. canino superior esquerdo.

B. canino inferior direito.

C. incisivo lateral superior esquerdo.

D. incisivo lateral superior direito.

E. molar superior direito.

19. Durante o atendimento no consultório odontológico, devido a existência de inúmeras doenças contagiosas as 
medidas de segurança são reforçadas. Das alternativas abaixo, assinale a que NÃO representa risco de contágio.

A. Herpes.

B. Alergia.

C. AIDS.

D. Gripe H1N1.

E. Tuberculose.

20. Das alternativas abaixo, qual NÃO faz parte do preparo para o processo de esterilização realizado tanto em  
autoclave quanto no calor seco?

A. Lavagem do instrumental para remover restos grosseiros.

B. Empacotamento do instrumental.

C. Uso de fita indicadora do processo.

D. Monitoramento semanal.

E. Enxágue do instrumental após a esterilização.

21. Quanto à equipe de trabalho em odontologia, é correto afirmar que

A. é composta pelo CD – cirurgião dentista – pessoal auxiliar e técnico em informática.

B. os técnicos em saúde bucal e auxiliar de saúde bucal não precisam seguir o código de ética odontológica.

C. no relacionamento entre os membros da equipe serão mantidos o respeito e a lealdade, mas não é necessário  
haver colaboração técnico-científico.

D. compete à auxiliar de saúde bucal dar suporte somente ao cirurgião dentista e nunca ao técnico em saúde  
bucal.

E. a auxiliar de saúde bucal será mais eficiente e útil quanto maior for o conhecimento que tiver dos materiais,  
medicamentos, instrumentos, aparelhos e das técnicas usadas na odontologia.



22. Das alternativas abaixo, assinale a INCORRETA, por estar em desacordo com o desenvolvimento do trabalho  
ergonômico dentro do consultório dentário. 

A. Quando se delega funções aplicando os conceitos do trabalho junto à cadeira odontológica e da odontologia 
à quatro mãos, é possível aumentar a produtividade, mas não diminui a fadiga e nem reduz o estresse da  
equipe.

B. É considerado como área normal de trabalho, aquela em que os objetos estejam ao alcance do movimento do  
antebraço, movimento 3.

C. Ações indiretas são aquelas que ocorrem paralelamente às ações diretas, geralmente delegadas ao pessoal 
auxiliar devidamente treinado.

D. Movimento 5 – É aquele em que há o deslocamento ou torção do corpo, a fim de buscar algo que esteja fora 
da área útil de trabalho.

E. Todos  os  equipamentos  e  mobiliários  que  constituem  o  consultório  odontológico,  devem  estar 
adequadamente  dispostos,  possibilitando  a  execução  de  uma  rotina  de  trabalho  harmoniosa  e 
ergonomicamente orientada.

23.  Os  dentes  são  órgãos  que  compõem a  cavidade  oral.  Portanto,  analise  as  alternativas  abaixo  e  assinale  a  
INCORRETA por NÃO ser verdadeira a informação sobre o órgão acima citado.

A. Anatomicamente os dentes se dividem em três partes: coroa, colo e raiz.

B. Cada grupo de dente possui anatomia e funções específicas.

C. Morfologicamente os dentes se dividem em quatro partes: esmalte, dentina, cemento e polpa.

D. Coroa é a porção invisível e atua na mastigação, localiza-se abaixo do osso de suporte e da gengiva.

E. A raiz é a porção fixadora do elemento dental no osso alveolar.

24. Das alternativas abaixo, qual é agente esterilizante que, quando usado na concentração de 2% e durante 12 a 15 
minutos, tem ação desinfetante?

A. Fenóis.

B. Alginato.

C. Álcool.

D. Hipoclorito de sódio 1%.

E. Glutaraldeídos. 

25. A radiologia é grande aliada no processo de diagnóstico odontológico, por isso o raio X deve ter boa qualidade.  
Entretanto, às vezes ocorrem falhas técnicas (exposição). Com base nisso, avalie as alternativas abaixo e assinale a  
alternativa INCORRETA devido a relação de incoerência entre o problema e a causa.

A. Problema – corte do ápice do dente./Causa - posicionamento impróprio.

B. Problema – filmes claros./Causa – dupla exposição.

C. Problema – alongamento./Causa – angulação vertical incorreta.

D. Problema – distorção./Causa – filme dobrado.

E. Problema – filmes escuros./Causa – superexposição.

26. Faz parte da montagem da mesa cirúrgica, EXCETO,

A. tesouras.

B. seringa descartável.

C. aparelho fotopolimerizador.

D. gaze.

E. fio de sutura.



27. No que diz respeito aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), é correto afirmar que

A. o gorro ou a toca deve ser usado somente pela auxiliar de saúde bucal.

B. são necessários para a segurança tanto da equipe de saúde quanto do paciente. Entre os EPI’S mais usados  
estão as luvas, máscaras, gorros, jalecos e óculos de proteção.

C. as máscaras e os óculos de proteção devem ser usados somente pelo cirurgião dentista.

D. a máscara tem como objetivo principal proteger a mucosa ocular.

E. as luvas devem, obrigatoriamente, serem usadas sempre que houver manipulação de sangue, saliva, mucosa 
ou pele. Porém, não precisam ser descartadas a cada novo atendimento.

28.  No exame inicial  do paciente infantil,  deve-se deixar preparado o material  básico para o atendimento.  Das  
alternativas abaixo, uma NÃO faz parte destes materiais. Assinale-a.

A. Pinça.

B. Abridor de boca infantil (P e M).

C. Sugador de saliva.

D. Copo de bochecho.

E. Fio ortodôntico.

29. Uma das alternativas abaixo NÃO tem relação com o isolamento absoluto do campo operatório. Assinale-a.

A. Esse tipo de isolamento é um método de natureza química.

B. Elimina a umidade do campo operatório criando condições ideais para melhorar a visibilidade, retraindo e 
protegendo os tecidos moles.

C. Nesse tipo de isolamento é necessário usar lençóis de borracha e perfurador de lençol.

D.  É de competência da auxiliar de saúde bucal o auxílio na confecção dos isolamentos.

E. Possibilita a proteção do paciente contra a aspiração ou deglutição de instrumentos e restos de materiais.

30. No que se refere à placa bacteriana, é INCORRETO dizer que

A. é uma massa bacteriana mole e aderente, que se deposita sobre a superfície do dente.

B. o conjunto de medidas para remoção dessa placa bacteriana chama-se: controle de placa.

C. o crescimento dessa massa bacteriana poderá com o tempo, causar cárie, gengivite e periodontite.

D. dentre os tratamentos que visam à promoção da saúde bucal, não estão medidas de combate a esta placa por  
não ser considerada causadora de doenças bucais.

E. a redução ou eliminação dessa placa pode ser feita tanto pelo paciente quanto pela equipe de saúde bucal, e  
pode ser utilizados meios químicos ou mecânicos. 


