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Caderno
de Prova
Técnico de Higiene Dental
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto
Aquela era uma vida de lenda e mito, uma vida que,
de muitas maneiras, pouco mudara desde a Idade
Média. “Era um tempo mais simples nos vinhedos”,
Robert, filho de Maurice, relembrou anos mais tarde.
“Tínhamos uma maneira de viver, uma maneira de
fazer vinho que era natural e muito antiga.”
O vinho era feito da maneira como avós e bisavós
o haviam feito. Não havendo especialistas a quem
recorrer, cada um seguia as tradições que conhecia e
com que crescera. A aradura era feita com cavalos. O
plantio, a colheita e a poda eram feitos de acordo com
as fases da lua. Pessoas mais velhas lembravam com
freqüência aos mais jovens que os méritos da poda
foram descobertos quando o burro de São Martinho
se soltou nos vinhedos.
KLADSTRUP, Don e Petie. Vinho e Guerra. Trad. Maria Luiza X. de
A.Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 23. (Adaptado)

1. Assinale a alternativa que só apresenta opções
corretas.
O estilo de vida antigo que ainda existia nos vinhedos
é assim exemplificado no texto:
a. ( X ) semelhança com a Idade Média; obediência a
tradições; uso de cavalos para arar.
b. ( ) crença em lendas e mitos; colheita feita por
pessoas mais velhas; vida natural.
c. ( ) obediência à Igreja; plantio feito de acordo
com as fases da lua; respeito pelos mais
velhos.
d. ( ) felicidade e simplicidade típicas da Idade
Média; poda feita por burros; avós e bisavós
com autoridade sobre os mais jovens.
e. ( ) respeito por avós e bisavós; visitas freqüentes
de São Martinho aos vinhedos; número de
pessoas idosas superior ao número de pessoas jovens.
.

(15 questões)
2. Assinale a alternativa em que a explicação para o
vocábulo está correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

aradura: colheita
vinicultor: produtor de vinho
mito: história tola, inventada por loucos
relembrar: lembrar (se) ininterruptamente
recorrer a especialistas: correr quilômetros em
direção a especialistas

3. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com
o texto. Assinale aquela que se torna verdadeira, de
acordo com o texto, se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. ( X ) A vida nos vinhedos era sofisticada. (simples)
b. ( ) A colheita era feita com máquinas. (cavalos)
c. ( ) Utilizavam-se técnicas modernas na confecção do vinho. (repugnantes)
d. ( ) Havia enólogos que orientavam a vinicultura.
(doutores)
e. ( ) A vida mudara muito desde a Idade Média.
(com o fim da época medieval)

4. Complete as lacunas da frase abaixo:
Chama-se           

ao relatório porme-

norizado de tudo o que se passou em uma reunião. À
comunicação interna, rotineira e corriqueira, dentro de
uma instituição chama-se            .
Assinale a alternativa que completa os espaços de
forma correta e seqüencial.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

ata – carta
relatório – ofício
ata – memorando
ofício – requerimento
inventário – memorando
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5. Observe a frase, adaptada do texto:
Pessoas mais velhas lembravam com freqüência aos
mais jovens que os méritos da poda foram descobertos
pelos vinicultores quando o burro de São Martinho se
soltou nos vinhedos.

7. Com base na frase “O vinho era feito da maneira
como avós e bisavós o haviam feito”, assinale com V as
proposições corretas e com F, as falsas.
(

Com base na frase acima, coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número que corresponda à classificação correta, de acordo com a coluna 1 (não é permitido repetir qualquer número).

(

(

Coluna 1
1. complemento nominal
2. locução verbal
3. verbo conjugado no pretérito imperfeito do
indicativo
4. objeto indireto
5. objeto direto
6. verbo reflexivo conjugado no pretérito perfeito do indicativo
7. agente da passiva
Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

lembravam
aos mais jovens
da poda
pelos vinicultores
se soltou

Assinale agora a resposta que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

3, 1, 5, 7, 6.
3, 4, 1, 7, 6.
3, 5, 2, 4, 6.
6, 4, 5, 1, 3.
6, 5, 1, 7, 3.

6. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
são acentuados devido à mesma regra de acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.
e.
.

( )
( )
( )
( )
(X)

pôr; pára; apóio.
jóia; chapéu; caí.
avós; freguês; baús.
tínhamos; méritos; fórum.
média; obediência; freqüência.
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(

) Em “era feito” o verbo fazer está na voz passiva, e feito concorda com vinho em gênero e
número.
) Em “da maneira como avós e bisavós o haviam
feito”, o vocábulo em negrito é um pronome
que substitui “o vinho”.
) A expressão “o haviam feito” pode ser substituída por “faziam ele”, segundo a norma culta da
língua e sem que haja alteração do sentido da
frase.
) Em “da maneira como avós e bisavós o haviam
feito”, o vocábulo em negrito tem a função de
objeto direto.

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V
V–V–V–F
V–V–F–V
V–F–V–F
F–V–V–V

8. A frase “O general reagiu com altivez e decretou uma
medida que previa o fim do comércio com a Rússia”
deverá ser reescrita da seguinte forma, mantendo-se
os mesmos verbos e tempos verbais mas passando
general para o plural e uma medida para medidas.
Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os generais reagiam com altivez e decretavam
medidas que previam o fim do comércio com
a Rússia.
( ) Os generais reagião com altivez e decretavão
medidas que previão o fim do comércio com a
Rússia.
( ) Os generais reagirão com altivez e decretarão
medidas que previão o fim do comércio com a
Rússia.
( X ) Os generais reagiram com altivez e decretaram medidas que previam o fim do comércio
com a Rússia.
( ) Os generales reagiram com altivez e decretarão medidas que previrão o fim do comércio
com a Rússia.
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Matemática

(3 questões)

9. Três sócios A, B e C investiram R$ 25.000,00,
R$ 30.000,00 e R$ 45.000,00, respectivamente, num
negócio que, após um ano de funcionamento, deu um
lucro de R$ 6.000,00. Quanto coube ao sócio B, se o
lucro recebido foi diretamente proporcional ao valor
investido?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 1.200,00
R$ 1.500,00
R$ 1.800,00
R$ 2.000,00
R$ 2.700,00

11. Uma fábrica de eletrodomésticos vende certo
produto por R$ 150,00 por unidade. O custo total consiste em uma taxa fixa de R$ 6.500,00 somada ao custo
de produção de R$ 50,00 por unidade. Quantas unidades a fábrica necessita vender para obter um lucro de
R$ 2.000,00?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

20
40
65
85
90

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Leia a notícia:

10. Um carro levou um tempo t para ir de uma
cidade X a outra cidade Y a uma velocidade média v.
Se aumentarmos em 25% a velocidade média v desse
carro para ir de uma cidade a outra, então o tempo t
da viagem se reduz em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

10%
20%
25%
50%
80%

Em uma sessão plenária surpreendente, depois de
uma madrugada de negociações, os 190 países da
Convenção-Quadro da ONU (Organização das Nações
Unidas) sobre Mudanças Climáticas aprovaram neste
sábado o documento final com os resultados de 13
dias de trabalho em Bali (Indonésia), um dia a mais
que o previsto inicialmente.
Este documento define um roteiro com os princípios
que vão guiar as negociações do regime global de
mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
Adaptado de JC - On line. 15/12/2007. Disponível em http://jc.uol.
com.br/2007/12/15/not_156604.php. Acesso: 19/12/2007.

Assinale a alternativa que identifica o nome do documento a que se refere a notícia.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SIDA.
Tratado de Kyoto.
Sendero Luminoso.
International Trade Act.
Mapa do Caminho de Bali.

.
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15. Assinale a alternativa correta:

13. Observe o mapa a seguir:

a. (

b.

c.
Assinale a alternativa que identifica o Estado brasileiro
destacado no mapa (hachuriado):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Pará.
Sergipe.
Tocantins.
Maranhão.
Rio Grande do Norte.

Legislação

e.

(2 questões)

14. Assinale a alternativa incorreta:
a. ( X ) A obrigação de reparar o dano não se estende
aos sucessores do servidor que causou o dano.
b. ( ) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições.
c. ( ) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Administração
Pública Municipal, em ação regressiva.
d. ( ) As sanções civis, penais e administrativas
podem cumular-se, sendo independentes
entre si.
e. ( ) A responsabilidade administrativa do servidor
é afastada no caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou da sua autoria.

.
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d.

) O servidor terá direito a dispensa do serviço
por 07 (sete) dias úteis, sem prejuízo de seus
direitos, por motivo de casamento próprio
ou de falecimento do cônjuge, companheiro,
parente até segundo grau, madastra, padastro, enteado ou menor sob a sua guarda ou
tutela.
( ) Ao servidor público é proibido atuar, como
procurador ou intermediário, junto à
Administração Pública Municipal, mesmo
quando se tratar do pleito de benefícios previdenciários ou assistenciais de dependentes e
de cônjuge ou companheiro.
( ) Está sujeito à advertência o servidor que, comprovada a má-fé, acumular ilegalmente cargos
públicos.
( ) O abandono de cargo ocorre com a ausência
intencional do servidor ao serviço, por um
período superior a 60 (sessenta) dias.
( X ) São fases do processo administrativo disciplinar a instauração, a instrução sumária e o
julgamento.
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Conhecimentos Específicos
16. Analise os instrumentos e materiais citados
abaixo.
1.
2.
3.
4.

Espelho clínico e sonda exploradora.
Solução evidenciadora de placa e fio dental.
Pinça goiva e seringa a vácuo.
Seringa tríplice e sonda periodontal
milimetrada.

Assinale a alternativa que contém os instrumentos e materiais necessários para o exame clínico
periodontal:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1 e 2 somente.
1 e 3 somente.
1, 2 e 3 somente.
1, 2 e 4 somente.
1, 3 e 4 somente.

17. Os procedimentos básicos periodontais de controle e manutenção desenvolvidos pelo Técnico de
Higiene Dental sob supervisão do cirurgião dentista,
estão listados abaixo. Assinale a alternativa que não
os indica.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Profilaxia e raspagem supragengival.
Profilaxia e aplicação tópica de flúor.
Moldagem e preparo de modelos de estudo.
Tomada radiográfica e processamento
radiográfico.
e. ( X ) Raspagem supragengival e curetagem de
bolsa periodontal.

18. Atualmente a principal causa de perda de dentes
nas populações adolescente e adulta brasileiras é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.
.

( )
(X)
( )
( )
( )

Trauma.
Cárie dentária.
Câncer de boca.
Doença periodontal.
Extração por indicação ortodôntica.

(35 questões)

19. Os cimentos ionoméricos consistem num bom
material que tem indicação para a adequação do meio
bucal. Quanto às principais vantagens do emprego
desse material, podemos citar:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Adsorção de flúor, lisura de superfície e resistência ao manchamento de superfície.
( ) Biocompatibilidade, adsorção de flúor e baixa
reistência ao desgaste.
( X ) Biocompatibilidade, liberação de flúor e adesividade às estruturas dentais.
( ) Alta resistência ao desgaste, aspereza de
superfície e retenção às superfícies dentais.
( ) Liberação de flúor, baixa resistência ao desgaste e resistência ao manchamento de
superfície.

20. O glutaraldeído é um desinfetante largamente
utilizado na clínica odontológica, sendo eficaz contra:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas vírus e esporos.
Apenas vírus e bactérias.
Apenas bactérias e fungos.
Apenas esporos e bactérias.
Esporos, vírus, bactérias e fungos.

21. Não constitui precaução para evitar a contaminação cruzada:
a. ( X ) Os itens descartáveis devem ser colocados no
lixo comum.
b. ( ) Deve-se utilizar barreiras descartáveis onde
for possível.
c. ( ) Terminado o procedimento, todo o equipamento deve ser desinfetado e esterilizado ou
descartado.
d. ( ) Todo o pessoal em contato clínico deve usar
todo o equipamento de proteção individual.
e. ( ) O paciente deve fazer um bochecho com
clorexidina por 30 segundos antes do
procedimento.
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22. O cíngulo, o tubérculo de Carabelli e a ponte de
esmalte estão presentes, respectivamente, nos seguintes dentes:
a. ( ) Canino inferior, primeiro pré-molar superior,
primeiro e terceiro molares superiores.
b. ( X ) Canino superior, primeiro molar superior, primeiro e segundo molares superiores.
c. ( ) Canino superior, terceiro molar superior, primeiro pré-molar superior.
d. ( ) Canino inferior, segundo molar superior, primeiro e segundo pré-molares superiores.
e. ( ) Canino superior, terceiro molar superior, primeiro e segundo pré-molares superiores.

25. Será aplicado selante nas superfícies oclusais dos
primeiros molares em erupção de uma criança. Para
realizar tal procedimento, qual dos materiais abaixo
citados deverá ser preparado?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

26. O controle social é peça fundamental na consolidação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Sobre o
SUS, está correto afirmar:

23. As doenças cárie e periodontal inflamatória são
as mais prevalentes na boca e ambas são resultantes
da atividade da placa bacteriana dental. Sobre a placa
bacteriana, é incorreto afirmar que:

a. (

a. ( ) A placa bacteriana é um biofilme complexo
que se forma principalmente nos dentes.
b. ( ) A fermentação de açúcares pela placa bacteriana causa lesões de cárie por descalcificação
e proteólise do esmalte e da dentina.
c. ( ) Se a placa não é regularmente removida, a
flora evolui e pode calcificar, formando cálculo dental.
d. ( X ) O principal organismo presente na placa
e responsável pela doença cárie são os
Lactobacilos.
e. ( ) O acúmulo de placa bacteriana e a mudança
da microflora podem causar gengivite.

b.

24. Quanto ao tempo médio da erupção dental, é
correto afirmar:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Caninos superiores permanentes entre 7 a
9 anos.
( ) Segundos pré-molares superiores entre 8 a
9 meses.
( X ) Incisivos laterais inferiores decíduos entre 10 e
16 meses.
( ) Primeiros molares decíduos superiores entre
23 e 31 meses.
( ) Caninos decíduos inferiores entre 25 a
33 meses.

.
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Eugenol.
Óxido de zinco.
Hidróxido de cálcio.
Amálgama com baixa carga.
Cimento de ionômero de vidro.

c.

d.

e.

) Por lei, nem o Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (CONASS) e nem o Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(CONASEMS) inicialmente garantiram representação no Conselho Nacional de Saúde.
( ) O Conselho de Saúde se reúne a cada quatro
anos, sob convocação do executivo ou do
Ministério Público.
( X ) Conta com duas instâncias: o Conselho de
Saúde e a Conferência de Saúde, sendo deliberativa apenas a primeira.
( ) Sua regulamentação está contida na Lei
8.080/90, que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS).
( ) As Conferências têm o poder de discutir
aspectos econômicos e financeiros da gestão
do SUS nas diferentes esferas do governo, mas
não propõem diretrizes para a área das políticas de saúde.

27. A paridade indicada por lei na composição dos
Conselhos de Saúde e devidamente regulamentada
estabelece que a maior proporção das vagas caberá
aos:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Usuários.
Gestores.
Profissionais.
Fornecedores.
Prestadores de serviços.
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28. O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, refere-se à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Vigilância sanitária.
Vigilância alimentar.
Vigilância do trabalho.
Vigilância epidemiológica.
Assistência terapêutica integral.

31. Assinale a alternativa que não representa medida
a ser adotada na assistência a pacientes no consultório odontológico, a fim de se realizar controle de infecção e prover proteção aos profissionais e pacientes
envolvidos:
a. (

b.

c.

29. Configura-se como princípio/diretriz do SUS,
exceto:

d.

a. (

e.

b.

c.
d.
e.

) Acesso a todos os níveis de complexidade do
sistema de saúde, de acordo com a exigência
de cada caso.
( X ) Centralização dos serviços de saúde para
minimizar os riscos de desvios de verbas para
investimento e custeio.
( ) Direito à informação sobre sua saúde às pessoas assistidas.
( ) Preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.
( ) Organização dos serviços públicos de modo
a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos.

30. Manter bom posicionamento na assistência aos
pacientes é essencial para a equipe de saúde bucal,
mas por si só não basta para minimizar o risco ergonômico. Dos procedimentos para minimizar tal risco
pode-se citar, exceto:
a. ( X ) Trabalhar de preferência individualmente.
b. ( ) Valorizar momentos de lazer com a equipe.
c. ( ) Incluir atividades físicas diárias na rotina de
trabalho ou lazer.
d. ( ) Realizar capacitações permanentes.
e. ( ) Realizar exercícios de alongamento entre os
atendimentos.

) Lavar as mãos antes e após o contato com o
paciente e entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente.
( ) Transferir os materiais e artigos, durante o
trabalho a quatro mãos, sempre que possível,
utilizando-se uma bandeja.
( ) Manter as caixas de descarte dispostas em
locais visíveis e de fácil acesso e utilizar
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
( ) Não tocar olhos, nariz, boca, máscara ou
cabelo durante a realização dos procedimentos ou manipulação de materiais orgânicos.
( X ) Reencapar com as mãos, com bastante cuidado, as agulhas das seringas, após o seu uso.

32. A infecção transmitida por sangue ou outros fluidos orgânicos é bastante crítica na prática odontológica por nela ser comum a manipulação desse tipo de
material. Sobre esse tema, é correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Sempre que possível devem-se utilizar os
dedos como anteparo durante a realização
de procedimentos que envolvam materiais
pérfuro-cortantes.
( ) A hepatite B é uma das principais doenças
transmissíveis por sangue, e o HBV, em
temperatura ambiente, pode sobreviver em
superfícies por períodos de até seis meses.
( ) A existência de profilaxia pós-exposição não é
um fator importante para determinar o risco
de aquisição de doença, uma vez que ocorre
após o profissional entrar em contato com o
patógeno.
( X ) Para minimizar o risco de contaminação, não
se deve ultrapassar o limite de dois terços da
capacidade total dos coletores específicos
para descarte de material pérfuro-cortante.
( ) Material pérfuro-cortante estéril não precisa
ser desprezado em recipiente com tampa e
resistente à perfuração.

.
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33. São objetivos a serem alcançados pela educação
em saúde bucal, exceto:

35. A doença periodontal é um importante agravo à
saúde bucal e sobre a mesma é incorreto afirmar que:

a. (

a. (

b.

c.
d.
e.

) Conquista de autonomia por parte do
paciente.
( X ) Culpabilizar o paciente pela sua saúde bucal
a fim de que ele adote melhores hábitos, conforme determinação da equipe de saúde.
( ) Apropriação por parte do paciente do conhecimento sobre o processo saúde doença.
( ) Melhor saúde bucal e qualidade de vida, fatores intrinsecamente ligados.
( ) Possibilitar ao paciente mudança de hábitos
que impactem positivamente em sua saúde
bucal.

b.

c.

d.

34. Sobre a condução das atividades de educação em
saúde bucal, está correto afirmar que:
a. ( X ) O cirurgião-dentista é o responsável técnicocientífico por tais ações, mas elas devem ser
feitas, preferencialmente, pelo THD, pelo ACD
e pelo ACS.
b. ( ) Escolas, creches e espaços institucionais não
são locais apropriados ou preferenciais para
este tipo de ação por impedirem melhor
expressão e desenvoltura da equipe de saúde.
c. ( ) O desenvolvimento de atividades com outros
setores ou profissionais da saúde não é desejável por dificultar, ou até mesmo impedir, a
realização das mesmas.
d. ( ) Devem ser conduzidas com crianças e adolescentes exclusivamente, a fim de otimizar
o tempo da equipe com grupos populacionais cujos hábitos são mais facilmente
modificáveis.
e. ( ) Deve haver uma padronização nacional das
mesmas, de modo que em todas as regiões do
país sigam-se as mesmas metodologias, enfoques e temas.

e.

36. Quanto ao trabalho com pessoal auxiliar no atendimento ao paciente odontológico, não faz parte do
elenco de atividades a serem desempenhadas pelo
THD:
a. (
b.

c.

d.

e.

.
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) Enquanto abordagem coletiva, são recomendadas ações de promoção de saúde, principalmente associadas aos grupos de cuidado com
diabetes melittus, fumo, gestantes, cardiopatas entre outros.
( ) É fundamental abordar as causas da doença, e
não apenas as suas conseqüências, de forma
a promover um impacto no processo saúdedoença.
( ) Dentre os principais fatores de risco,
podem-se citar fumo, diabetes, ausência de
controle de placa e imunodepressão.
( ) É importante organizar ações de vigilância
sobre os sinais de risco em saúde bucal, como
risco social, falta de acesso à escovação, sangramento/secreção gengival, diabetes melittus, imunodepressão e fumo.
( X ) É muito importante a manutenção preventiva
dos usuários com periodontite, sendo que a
freqüência das consultas de manutenção ou
atividades de educação devem ser, para todos
os pacientes, no mínimo, mensal.

) Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
( X ) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter
o perfil epidemiológico para o planejamento
e a programação em saúde bucal.
( ) Apoiar as atividades do ACD e do ACS nas
ações de prevenção e promoção da saúde
bucal.
( ) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades
referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe Saúde da Família.
( ) Realizar a atenção integral em saúde bucal
individual e coletiva a todas as famílias e
a indivíduos, segundo programação e de
acordo com suas competências técnicas e
legais.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

37. O amálgama de prata ainda é um dos materiais
odontológicos mais utilizados para a restauração de
dentes em ambulatórios públicos, pelo seu relativo
baixo custo e fácil manipulação, por ser pouco sensível a variações de técnicas, apresentar alta resistência
ao desgaste a ter longevidade média de 10 a 20 anos.

40. Assinale a alternativa incorreta a respeito da
fluorose dentária:

Sobre esse material, é correto afirmar que:

b.

a. (
b.

c.

d.

e.

) As melhores ligas são as que apresentam
baixo teor de cobre.
( ) O amálgama, em função de sua resistência
mecânica, não apresenta propensão a fraturas
marginais.
( ) As ligas com alto teor de cobre apresentam menor resistência mecânica e maior
escoamento.
( X ) A condensação do amálgama é um dos passos mais importantes na confecção de uma
restauração e que mais influi no seu comportamento clínico.
( ) As matrizes de poliéster são rotineiramente
usadas em restaurações de amálgama por
serem facilmente contornáveis e permitirem
a reprodução dos contornos dos dentes
posteriores.

a. (

38. Dos instrumentais listados abaixo, qual é o indicado para depositar o amálgama na cavidade dentária
preparada?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Porta-matriz.
Porta-amálgama.
Esculpidor Lecron.
Brunidor de Haper.
Brunidor ovo de pombo.

39. Qual é a face do dente que corresponde à parte
oposta à linha média?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Distal.
Mesial.
Incisal.
Palatal.
Vestibular.

c.

d.

e.

) Trata-se de uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de
flúor durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte.
( ) Os serviços de saúde bucal devem realizar
estudos epidemiológicos longitudinais na
população exposta a fontes de flúor na sua
área de abrangência, com o objetivo de acompanhar a tendência da prevalência e severidade do agravo.
( X ) A prevalência desse agravo atinge cerca de
60% das crianças brasileiras com 12 anos,
sendo maior no Norte e no Nordeste do país.
( ) As formas mais severas são observadas, geralmente, em locais onde o flúor está presente
em altas concentrações nos mananciais de
água ou onde há grande ingestão concomitante de flúor de várias fontes.
( ) É importante a elaboração de protocolos com
recomendações sobre o uso individual e coletivo de substâncias fluoretadas no âmbito da
assistência odontológica.

41. A cárie dentária configura-se como importante
agravo à saúde bucal. Sobre terminologias referentes
a ela, está correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Cárie oculta refere-se a lesões em dentina
não detectadas pelo exame visual e, portanto,
ainda sem qualquer desmineralização.
( ) Cáries rampantes são sempre causadas por
uso inadequado de mamadeira e envolvem
grande superfície dentária.
( ) Lesões de mancha branca referem-se, invariavelmente, a processos cariosos inativos e que
devem ser acompanhados pela equipe de
saúde bucal, antes de qualquer intervenção.
( X ) Cárie primária é um termo utilizado para diferenciar as lesões presentes em superfícies não
restauradas daquelas que se desenvolvem
adjacentes a restaurações.
( ) Cárie residual refere-se à desmineralização
que ocorre na raiz do dente, sendo identificada também como cárie de raiz.

.
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42. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde (NOB/SUS-96) descreve e define termos e campos da atenção à saúde. Assinale a alternativa incorreta sobre tais definições:
a. ( X ) A assistência à saúde está prevista no âmbito
ambulatorial e hospitalar; o domiciliar surgiu
apenas alguns anos depois, com o Programa
Saúde da Família.
b. ( ) A atenção à saúde se relaciona também com
intervenções ambientais, como a normalização e fiscalização de sistemas de saneamento
ambiental.
c. ( ) Ações no âmbito de disponibilidade de alimentos, de lazer e de emprego são referidas
pela NOB/SUS-96 como relacionadas à atenção à saúde.
d. ( ) A NOB/SUS-96 destaca a prioridade quanto
às ações de caráter preventivo em saúde, em
que pese não desconsiderar ações em outros
níveis de atenção.
e. ( ) Ações de comunicação e educação são reportadas como importantes elementos associadas à atenção à saúde.

45. Sobre a Comissão Intergestores Tripartite está
correto afirmar que é composta por representação do:
a. (

b.

c.

d.
e.

46. No odontograma, há a indicação de cárie nos
elementos dentais 25 e 34. Tais notações referem-se
aos dentes:
a. (
b.

43. O conhecimento de procedimentos e equipamentos pode ser vital em situações de emergência em
serviços de saúde. Das alternativas abaixo, selecione
aquela que apresenta dois importantes equipamentos
para ventilação e/ou manutenção da permeabilidade
das vias aéreas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cânula Guedel e plânula lisa.
Cânula orofaríngea e bolsa Ambu.
Esfigmomanômetro e aspirador com ponta.
Máscara de oxigênio e ponta tetra-via.
Máscara Venturi e cânula de Heinz-Dieter.

44. Selecione a alternativa que descreve um material
forrador de restaurações e que protege o complexo
dentino-pulpar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Silicona.
Amálgama.
Formocresol.
Resina fluida.
Hidróxido de cálcio.

.
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) Conselho Nacional de Saúde, Conselho
Estadual de Saúde e Conselho Municipal de
Saúde.
( ) Conselho Nacional de Secretários Estaduais
de Saúde, Ministério Público e Sindicatos dos
Profissionais de Saúde.
( X ) Ministério da Saúde, Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Saúde e Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
( ) Ministério Público, Ministério da Saúde e
Entidades de Representação de Classe.
( ) Tribunais de Justiça, Ministério da Saúde e
Conselho Nacional de Saúde.

c.
d.
e.

) Primeiro molar superior esquerdo e segundo
pré-molar inferior direito.
( ) Segundo molar superior esquerdo e primeiro
molar superior esquerdo.
( X ) Segundo pré-molar superior esquerdo e primeiro pré-molar inferior esquerdo.
( ) Terceiro molar inferior direito e canino superior direito.
( ) Canino superior direito e primeiro molar inferior esquerdo.

47. Quanto ao processo saúde-doença da cárie dentária, é correto afirmar que o flúor:
a. ( X ) Age na prevenção da cárie, principalmente no
processo desmineralização-remineralização.
b. ( ) É importante para prevenção da cárie apenas
em idade mais jovens, quando o dente está
em formação.
c. ( ) Idealmente deve estar presente na cavidade
bucal apenas semestralmente, em altas
concentrações.
d. ( ) De maneira mais comum previne cárie, destruindo Streptococus mutans.
e. ( ) Age principalmente de forma sistêmica, na
prevenção da cárie dentária.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

48. Situações de emergência no consultório odontológico podem ser prevenidas através de algumas
medidas assumidas pela equipe de saúde bucal.
Assinale a alternativa que não representa uma medida
adequada para tal propósito:
a. ( ) O horário e a duração de consultas com diabéticos não compensados deve respeitar horários relativos às refeições.
b. ( ) Na anamnese, deve-se conversar sobre alergias, doenças crônicas, medicamentos consumidos e tratamentos pelos quais o paciente
esteja passando.
c. ( ) A explicação cuidadosa dos procedimentos a
serem realizados e uma espera pré-consulta
curta e tranqüila são importantes, sobretudo
para pacientes hipertensos.
d. ( ) Especial atenção deve ser concedida se o
paciente apresentar, em algum momento
da consulta, taquicardia, tontura, sudorese e
palpitações.
e. ( X ) Pacientes em situação de risco, como gestantes e portadores de doenças crônicas e
agudas em geral, devem ser atendidos apenas
após a normalização de suas situações fisiológicas ou patológicas.

50. O Programa de Controle de Infecção Hospitalar
congrega ações mínimas necessárias a serem desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com vistas à
redução máxima possível da incidência e da gravidade
das infecções dos hospitais.
Sobre o mesmo, está incorreto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pela Portaria 2.616/1998, cabe à autoridade
máxima da instituição hospitalar constituir
formalmente a Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar.
( ) Considera, inclusive, Infecção Comunitária
aquela constatada ou em incubação no ato
de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo
hospital.
( X ) O incentivo ao uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares não faz parte das ações propostas.
( ) Define Infecção Hospitalar como aquela
adquirida após a admissão do paciente e que
se manifesta durante a internação ou após
a alta, quando puder ser relacionada com a
internação ou procedimentos hospitalares.
( ) Recomendam-se métodos de busca ativos de coleta de dados para Vigilância
Epidemiológica das infecções hospitalares.

49. Assinale a alternativa que não condiz com as
definições ou redefinições do Sistema Único de Saúde
(SUS) propostas pela NOB/SUS-96:
a. ( ) Revisão dos papéis dos gestores de cada
esfera do governo.
b. ( ) Uso de critérios epidemiológicos para controle e avaliação do SUS.
c. ( ) Aumento do vínculo dos serviços de saúde
com os seus usuários.
d. ( X ) Reforço da estratégia de remuneração por
produção de serviços.
e. ( ) Ampliação de transferências de caráter global,
fundo a fundo.

.
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