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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

Texto 1

Executivos desatam o nó
A gravata, símbolo do mundo corporativo, começa a perder espaço nas empresas

Priscilla Portugal
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Nickolas  Suzuki,  de 28 anos,  se  sentiu  como um peixe fora  d’água  no  dia  em que 
começou a trabalhar no  site Apontador, em abril de 2007. Vindo de uma tradicional editora, 
chegou à empresa que fornece mapas e rotas na  Internet com os trajes com os quais estava 
acostumado a trabalhar: terno bem cortado, camisa lisa e um nó de gravata impecável. Bastou 
pisar na recepção para ser avaliado da cabeça aos pés. “Eu, particularmente, gosto de usar terno e 
gravata, mas, quando resolvo vir assim ao trabalho, o pessoal estranha”, diz Suzuki. O terno 
pode  até  ser  tolerado,  mas  a  gravata  não  tem  espaço  na  empresa.  E  isso  não  é  uma 
particularidade do setor de tecnologia. Cada vez mais, a peça do vestuário que é considerada um 
dos maiores símbolos do mundo corporativo perde espaço nas empresas. “Gostaria que todos nos 
libertássemos da escravidão de usar terno e gravata”, conta Edson Rodriguez, vice-presidente da 
consultoria Thomas International do Brasil. “Mas sei que isso não é um privilégio de todas as 
áreas profissionais”.

http://www.terra.com.br/istoedinheiro

01. A respeito do título e do subtítulo do texto, é correto afirmar que:

A) a expressão “símbolo do mundo corporativo” repete uma informação dada.
B) o substantivo “nó” e o verbo “desatar” pertencem a campos semânticos distintos. 
C) o subtítulo é determinante para a compreensão do sentido polissêmico de “nó”.
D) o artigo definido determinante da palavra “nó” identifica um referente já conhecido do leitor. 
E) a relação de sentido entre “executivos” e “empresas” é acessória para determinar o teor da reportagem.

02. Releia os períodos e assinale a alternativa que apresenta a análise correta acerca deles.

I. “Nickolas Suzuki,  de 28 anos,  se sentiu como um peixe fora d’água no dia em que começou a 
trabalhar no site Apontador, em abril de 2007” (linhas 01-02).

II. “Vindo de uma tradicional editora, chegou à empresa que fornece mapas e rotas na Internet com os 
trajes  com os  quais estava acostumado a trabalhar:  terno bem cortado,  camisa  lisa  e  um nó de 
gravata impecável” (linhas 02-04).

A) As idéias do período II são redundantes em relação ao que se afirma em I.
B) A elipse do sujeito em II gera ambigüidade, diferente do que acontece em I. 
C) O período II apresenta o fator por que Nickolas Suzuki “se sentiu como um peixe fora d’água” (I).
D) O pronome relativo “que”, em (I), exerce a mesma função sintática do pronome relativo “que”, em (II).
E) Há, entre as expressões “site Apontador” (I) e “tradicional editora” (II), uma relação semântica de 

hiperonímia.

03. A forma verbal destacada em “A gravata, símbolo do mundo corporativo,  começa a perder espaço nas 
empresas” indica que a ação:

A) repete-se sistematicamente.
B) conclui-se logo após a fala.
C) desenvolve-se gradualmente.
D) concretiza-se no ato da fala.
E) realiza-se por um tempo determinado.

04. Assinale a alternativa que apresenta a frase na qual a palavra peça está empregada no mesmo sentido que 
ela assume no texto, na linha 08.
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A) Quebraram a peça mais útil do meu aparelho de chá.
B) O conto premiado no concurso é uma peça inesquecível.
C) Todos me pregaram uma peça no dia do meu aniversário.
D) É verdade que ele convidou aquela peça para a festa dele.
E) No recital, os músicos apresentaram uma peça de Mozart.

05. Assinale a alternativa em que a posição espacial ocupada pelo enunciador é depreendida das palavras por 
ele enunciadas.

A) “começou a trabalhar no site Apontador, em abril de 2007” (linha 02).
B) “chegou à empresa [...] com os trajes com os quais estava acostumado a trabalhar” (linhas 03-04).
C) “Bastou pisar na recepção para ser avaliado da cabeça aos pés” (linhas 04-05).
D) “quando resolvo vir assim ao trabalho, o pessoal estranha” (linha 06).
E) “Gostaria que todos nos libertássemos da escravidão” (linhas 09-10).

06.  O período “Bastou pisar  na  recepção para  ser  avaliado da cabeça aos  pés”  (linhas  04-05)  pode ser  
reescrito, sem alteração do sentido que assume no texto, da seguinte forma:

A) “Bastou eu pisar na recepção para que eu seja avaliado da cabeça aos pés”.
B) “Para que fosse avaliado da cabeça aos pés, bastava que pisasse na recepção”.
C) “Bastou ter pisado na recepção para que eu fosse avaliado da cabeça aos pés”.
D) “Bastou que pisasse na recepção para que fosse avaliado da cabeça aos pés”.
E) “Tendo em vista ser avaliado da cabeça aos pés, bastaria que pisasse na recepção”.

07. Na frase “O terno pode até ser tolerado” (linhas 06-07), a palavra em destaque:

A) enfatiza a idéia de inclusão do terno como algo aceitável.
B) explicita a idéia de proximidade do terno como algo detestável.
C) denota a possibilidade de o terno ser algo abominável.  
D) ressalta a idéia de inclusão do terno como algo rejeitável.
E) suaviza a idéia de exclusão do terno como algo tolerável.

08. Assinale a alternativa em que o termo destacado está analisado sintaticamente de forma correta.

A) “sentiu [...] no dia em que começou” (linhas 01-02) – objeto indireto.

B) “começou a trabalhar no site Apontador”  (linha 02) – adjunto adverbial. 

C) “chegou à empresa que fornece mapas” (linha 03) – objeto direto.

D) “Bastou pisar na recepção” (linhas 04-05) – núcleo do sujeito.
E) “a peça do vestuário [...] perde espaço” (linhas 08-09) – complemento nominal.

 

09. Assinale a alternativa em que o futuro do pretérito denota o mesmo sentido depreendido em “Gostaria 
que todos nos libertássemos da escravidão de usar terno e gravata” (linhas 09-10).
A) Eu teria talvez uns quatorze anos quando saí de casa.

B) Desejaríamos ouvi-lo sobre os últimos acontecimentos.  

C) Depois de instalado, o bar se transformaria em sua outra casa. 

D) Quem seria aquele sujeitinho que estava encostado no balcão?

E) Se tivessem ouvido minhas palavras, essa tragédia não aconteceria.

10. Acerca dos encontros vocálicos presentes em sei e escravidão, assinale a única alternativa correta. 

A) O encontro ei classifica-se quer como ditongo quer como hiato.
B) O ditongo ei é interverbal, ou seja, ocorre no interior da palavra.
C) Ambos são ditongos crescentes fechados; o primeiro é oral, e o segundo é nasal.
D) O ditongo /ãw/, em escravidão, é fechado, mas há ditongos nasais de timbre aberto.
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E) Ditongos nasais, como /ãw/ em escravidão, apresentam vogal e semivogal nasais. 

11. Assinale a única alternativa correta no tocante à análise dos fonemas consonantais.

A) Há dígrafos em pessoal e abril.
B) Em trabalho, há cinco fonemas consonantais.
C) Em tecnologia e recepção, há um encontro consonantal. 
D) Em profissionais, há dois encontros de fonemas consonantais. 
E) Tanto em pessoal quanto em empresa há quatro fonemas consonantais.

12. Assinale a alternativa que contém apenas palavras formadas pelo processo de derivação parassintética.

A) anoitecer; empastelar; engordar.
B) vaivém; bisneto; passatempo.
C) planalto; fidalgo; lobisomem.
D) carteiro; unzinho; amorosa.
E) submeter; conjurar; abster.

13. Assinale a alternativa cujas palavras têm sufixo com igual valor.
A) formatura; magistratura.
B) jardinagem; ladroagem.
C) açucareiro; pedreiro.
D) operário; herbário.
E) portal; pombal. 

14. Acerca dos elementos estruturais do verbo em língua portuguesa, assinale a única alternativa correta.

A) O tema é a parte do verbo composto pelo radical e pela desinência número-pessoal.
B) A desinência modo-temporal, por acumulação, também serve à caracterização da voz passiva.
C) Todas as formas verbais possuem a vogal temática, cuja função é a de classificadora da conjugação.
D) Quando a sílaba tônica do verbo acha-se em uma das sílabas do radical, a forma verbal é chamada de 

arrizotônica.
E) Particípio, infinitivo e gerúndio são formas nominais do verbo, resultantes do tema acrescido de 

desinências.

15. Assinale a única alternativa correta quanto à regência verbal, de acordo com a norma padrão.

A) Ele aludiu aquele incidente de ontem.
B) Ela desobedeceu as regras da empresa.
C) Habituar-se com essa rotina foi difícil.
D) João se conformou de viver sozinho.
E) Radicar-se no exterior não foi bom.

16. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente empregado quanto à concordância, de acordo 
com a norma padrão.
A) Quais de nós gosta de ler romances?
B) A maioria dos alunos não gostam de ler.
C) Não se vê mais alunos aplicados como antes.
D) Devem haver alguns alunos que gostam de ler. 
E) Cada um dos alunos devem ler um livro para a prova.
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17. Assinale a alternativa na qual o que funciona, respectivamente, como conjunção integrante e advérbio.
A) Vamos agora, que já é tarde. – Que filme acabamos de ver!
B) Li o livro de que você me falou. – A menina a que você se referiu chegou.
C) Tenho que fechar a lâmpada da sala. – Saímos todos, que o lugar era perigoso.
D) Servi o bolo que eu preparei. – Uma professora, que não eu, assumirá a turma.
E) Penso que ela não gosta muito de estudar. – Que cedo você chegou, Maria! 

Texto 2

http://clubedamafalda.blogspot.com 

18. Quanto à situação de interação na tirinha acima, é correto afirmar que:

A) o  sentido do termo “direitos”, no último quadro, opõe-se ao de “torcidos”, empregado no primeiro 
quadro.

B) Mafalda e seu interlocutor direto detêm o conhecimento acerca do tema de sua conversa.
C) o segundo e o terceiro quadrinhos são dispensáveis para o entendimento da tirinha.
D) Mafalda, por seu caráter politizado, conhece e manipula o conteúdo da conversa.
E) os interlocutores interagem sem que haja ruídos na comunicação.

19. Assinale a alternativa que apresenta a informação correta acerca do texto 2.
A) No primeiro quadro, “torcidos” está empregado com função de adjunto adverbial.
B) No primeiro quadro, “têm” e “estão” apresentam o mesmo tipo de sujeito.
C) No último quadro, há um aposto e um adjunto adverbial.
D) No último quadro, o sujeito da locução “precisa cansar” está elíptico.
E) No último quadro, a relação que se estabelece entre os períodos é de causa e efeito.

20. A forma de tratamento na frase “Você não acha que estão cada vez mais torcidos?” está adequada à 
situação comunicativa. Se a pergunta fosse dirigida a um deputado, seria assim enunciada: 

A) Vossa Excelência não acha que estão cada vez mais torcidos?
B) Vossa Excelência não acheis que estão cada vez mais torcidos?
C) Vossa Excelência não achas que estão cada vez mais torcidos?
D) Sua Excelência não achais que estão cada vez mais torcidos?
E) Sua Excelência não acha que estão cada vez mais torcidos?
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. Em relação ao processo saúde-doença, assinale a alternativa correta.

A) O processo de cura no indivíduo é de responsabilidade somente dos profissionais de saúde.
B) A teoria unicausal enfatizava a melhoria da saúde a partir de mudanças na organização social.
C) O processo de cura realizado por meio de plantas, recursos naturais e crenças religiosas é conhecido 

como teoria social da determinação das doenças.
D) A teoria  multicausal  compreendia  que todo o desenvolvimento  científico era  mobilizado para  a 

descoberta de novas bactérias e terapêuticas eficazes.
E) A teoria social da determinação das doenças enfatizava que a saúde-doença possuía o componente 

biológico modificado pelo desenvolvimento regular das atividades cotidianas.

22.  De acordo com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, a saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes:

A) somente os vírus, bactérias e fungos existentes no meio ambiente.
B) as condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento industrial do País.
C) o acesso aos bens e serviços essenciais de saúde e o nível  de estresse ao qual o indivíduo está 

submetido diariamente.
D) a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
E) a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 afirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, 

mas não explicita quais são os fatores determinantes e condicionantes da saúde.

23. Quanto à anatomia dentária, assinale a alternativa correta.

A) Os ligamentos alvéolo-dentais prendem a coroa à raiz, conferindo suporte ao osso.
B) Cada dente é formado pela coroa e raiz, sendo esta a camada dura do revestimento recoberto de esmalte.
C) Os dentes são órgãos calcificados implantados nos alvéolos e gengivas de ambos os maxilares e 

compõem uma única dentição, conhecida como dentição permanente.
D) A primeira dentição origina os chamados dentes de leite: quatro incisivos, dois caninos e quatro 

molares em cada maxilar, totalizando vinte dentes.
E) A dentição permanente compreende vinte e oito dentes: quatro incisivos, dois caninos, dois pré-

molares e seis molares em cada maxilar.

24. Sobre o conhecimento das faces oclusais dos dentes, assinale a alternativa correta.

A) Os pré-molares, em sua porção efetiva, possuem três cúspides e são conhecidos como tricúspides.
B) Os  molares,  em  sua  porção  efetiva,  possuem  somente  três  cúspides  e  são  conhecidos  como 

multicupidados.
C) A face oclusal  de um dente é uma área que não entra ativamente  em funcionamento durante o 

processo de deslizamento funcional entre duas superfícies dentárias.
D) A cúspide dental equipara-se com uma pirâmide de base quadrangular em que duas faces situadas na 

face oclusal anatômica são denominadas de facetas ou vertentes lisas.
E) A cúspide dental equipara-se com uma pirâmide de base quadrangular em que duas faces situadas na 

face oclusal anatômica são denominadas de facetas ou vertentes triturantes.

25. Assinale a alternativa correta em relação aos procedimentos de controle de infecção na prática odontológica.

A) As máscaras devem ser descartáveis, de filtro duplo e tamanho suficiente para cobrir completamente 
a boca e o nariz, permitindo a respiração normal e não irritando a pele. Deve ser usada uma única 
máscara durante todo o turno de atendimento, independentemente do número de pacientes. 

B) As máscaras devem ser descartáveis, de filtro duplo e tamanho suficiente para cobrir completamente 
a boca e o nariz, permitindo a respiração normal e não irritando a pele. Devem ser descartadas após 
o atendimento a cada paciente ou quando ficarem umedecidas.

C) O equipamento de proteção individual (EPI) é todo dispositivo usado individualmente, destinado à 
proteção  de  riscos  que  ameacem  a  saúde  do  trabalhador,  devendo,  preferencialmente,  ser 
reaproveitado várias vezes e por diferentes pessoas.

D) O equipamento de proteção individual (EPI), tal como gorro, óculos de proteção, máscaras, luvas, 
vestimentas e calçados, são dispositivos dispensáveis durante o exame clínico.

E) O equipamento de proteção individual (EPI), tal como gorro, óculos de proteção, máscaras, luvas, 
vestimentas e calçados, são dispositivos usados somente durante procedimento cirúrgico.
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26. Assinale a alternativa que contém uma ou mais medidas de prevenção a serem adotadas na assistência a 
todos os pacientes.

A) Manter as caixas de descarte fora do ambiente clínico, dentro de armários bem vedados, para evitar acidentes.
B) Manter as caixas de descarte dispostas em locais não visíveis e de difícil acesso, para evitar acidentes.
C) Lavar  as  mãos  antes  do  contato  com  o  paciente  e  usar  luvas  somente  se  for  realizar  algum 

procedimento cirúrgico.
D) Manter as caixas de descarte dispostas em locais visíveis e de fácil acesso e não preenchê-las acima 

do limite de dois terços de sua capacidade total.
E) Manter as caixas de descarte dispostas em locais não visíveis e de difícil acesso e preenchê-las acima 

do limite de dois terços de sua capacidade total.

27. Na Odontologia, para garantir a esterilização, o método indicado pelas normas da Anvisa é:

A) o  método  químico  usando-se  glutaraldeído  a  2%  por  um  tempo  de  dez  minutos,  para  efeito 
esterilizante.

B) o método químico  usando-se  ácido peracético a  2% por um tempo de dez minutos,  para efeito 
esterilizante.

C) o método físico-químico usando-se gás de óxido nitroso por um tempo de dez horas, para efeito 
esterilizante.

D) o método físico usando-se glutaraldeído a 2% por um tempo de dez horas, para efeito esterilizante.
E) o método físico realizado em autoclave (calor úmido) e estufa (calor seco). 

28. Os profissionais de saúde têm risco elevado para contrair doenças infecciosas. Quanto ao processo de 
imunização, assinale a alternativa correta.

A) A vacina contra hepatite B é administrada por via intramuscular, e são recomendadas três doses da 
vacina: trinta dias e dez anos após a primeira dose.

B) Recomenda-se para os profissionais de saúde a vacinação contra tuberculose, por meio da vacina 
BCG, aplicada por via intramuscular.

C) Recomenda-se  para  os  profissionais  de  saúde  a  vacinação  contra  hepatite  B,  rubéola,  sarampo, 
caxumba, gripe (influenza), difteria e tétano. 

D) Na prática odontológica, como é comum proteger-se com equipamento de proteção individual (EPI) 
e equipamento de proteção coletiva (EPC), é desnecessária a imunização dos profissionais de saúde.

E) Na prática odontológica, como é comum proteger-se com equipamento de proteção individual (EPI) 
e equipamento de proteção coletiva (EPC), é necessária a imunização dos profissionais de saúde 
somente contra a hepatite B, por via intradérmica.

29.  São  três  os  tipos  de objetivos  educacionais  –  cognitivos,  afetivos  e  psicomotores  –  que devem ser 
alcançados em qualquer programação educativa. Sobre esses objetivos, assinale a alternativa correta.

A) Os objetivos afetivos visam à identificação das condições psicomotoras do indivíduo.
B) Os objetivos cognitivos se referem aos conhecimentos teóricos e práticos da população.
C) Os objetivos psicomotores envolvem o nível de receptividade do educador e o grau de motivação do educando.
D) Os objetivos cognitivos se referem ao nível de receptividade do educador e ao grau de motivação do educando.
E) Os  objetivos  psicomotores  são  desnecessários  para  educar  crianças  no  controle  consciente  de 

escovação dentária.

30. Quanto às ações de educação em saúde bucal, assinale a alternativa correta.

A) Mesmo sob acompanhamento do técnico em higiene dental,  é vedado ao atendente de consultório 
dentário realizar  procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, 
como evidenciação de placa bacteriana e orientações à escovação com o uso de fio dental.

B) Mesmo sob acompanhamento do cirurgião-dentista, é vedado ao  técnico em higiene dental  realizar 
procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidenciação 
de placa bacteriana e orientações à escovação com o uso de fio dental.

C) É função exclusiva do médico capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações 
educativas e preventivas em saúde bucal.

D) No atendimento individual, é vedado ao  técnico em higiene dental fornecer ao paciente noções de 
higiene bucal sem a supervisão de cirurgião-dentista.

E) Mesmo sob acompanhamento  do técnico em higiene dental,  é  vedado ao atendente  de  consultório 
dentário  realizar  procedimentos  coletivos,  como  escovação  supervisionada  e  evidenciação  de  placa 
bacteriana e bochechos fluorados, na unidade básica de saúde da família e em espaços sociais identificados.
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31. Sobre as características dos materiais restauradores em geral, assinale a alternativa correta.

A) A liberação de flúor de materiais restauradores influenciou, ao longo do tempo, o comportamento 
clínico profissional frente aos preparos cavitários no controle da progressão da doença cárie.

B) O uso de resinas compostas para restaurar dentes posteriores decíduos tem se expandido desde os 
anos setenta, mas ainda não substitui o uso de amálgama dental.

C) O desenvolvimento dos cimentos de ionômero de vidro se deu graças à procura de um material que 
apresentasse propriedades estéticas satisfatórias, sem importar a adesão físico-química ao tecido dental.

D) Os cimentos de ionômero de vidro apresentam biocompatibilidade, têm adesão físico-química ao 
tecido dental, mas não liberam flúor.

E) Os cimentos de ionômero de vidro são contra-indicados em dentes permanentes.

32. Sobre as propriedades dos cimentos de ionômero de vidro, assinale a alternativa correta.

A) Não libera fluoretos ao longo do tempo.
B) Possui adesão físico-química somente à dentina.
C) Possui adesão físico-química somente ao esmalte.
D) Apresenta biocompatibilidade com o tecido dental.
E) Tem resistência suficiente para substituir o amálgama.

33. Sobre o amálgama dental, assinale a alternativa correta.

A) O amálgama é um material restaurador bastante utilizado pelos dentistas na atualidade, em razão de 
seu baixo custo, resistência ao desgaste e selamento marginal; entretanto, pela difícil técnica e pela 
presença  de  mercúrio  e  outros  metais  pesados  –  potencialmete  tóxicos  para  o  profissional  e  o 
paciente – existe uma crescente resistência ao seu uso. 

B) O mercúrio, o metal mais concentrado na liga, pode ter sérios efeitos locais e sistêmicos no corpo: 
reações do tipo corpo estranho, sangramentos gengivais, gosto metálico, transtornos respiratórios, 
cardíacos e neurológicos, adenopatias linfáticas, perda de peso e dores articulares.

C) O amálgama, por ser uma liga metálica,  tem como vantagem a alta resistência mastigatória e a 
resistência  ao  desgaste,  mas  normalmente  não  é  utilizado  como  referência  de  dureza  entre  os 
materiais restauradores.

D) O amálgama dental caiu em desuso na clínica odontológica pela sua potencialidade de contaminação 
do meio ambiente, exclusivamente pela presença do cobre.

E) Trata-se de uma liga quem contém prata, mercúrio e enxofre, podendo haver também o zinco e o 
cobre.

34. Sobre as técnicas restauradoras com cavidades classe I, assinale a alternativa correta.

A) No uso de resinas compostas, a forma do contorno do preparo cavitário limita-se à remoção do 
tecido cariado e, eventualmente, às áreas de acesso.

B) Para as cavidades de amálgama, há necessidade de profundidade igual ou maior que a largura, mas é 
desnecessário criar formas de retenção.

C) É desnecessário realizar anestesia dental quando o material restaurador a ser empregado for resina 
composta.

D) O isolamento absoluto deve ser realizado antes da anestesia, para isolar o campo operatório.
E) Não se deve manter esmalte sem suporte de dentina no caso do uso de resinas compostas.

35. Sobre a utilização das resinas compostas em classe II, assinale a alternativa correta.
A) Independentemente da técnica utilizada, a inserção deve ser feita em pequenas porções e ser iniciada 

pelo centro da cavidade e pela parede axial da caixa proximal da cavidade.
B) A inserção de resina composta deve ser feita de uma só vez nos casos em que a polimerização possa 

ser realizada por vestibular, pois a contração de polimerização ocorre na direção da estrutura dental.
C) A  resina  deve  ser  inserida  na  cavidade  de  forma  incremental,  para  reduzir  a  expansão  de 

polimerização.
D) No preparo cavitário, os ângulos arredondados impedem melhor distribuição de forças.
E) Podem-se utilizar matrizes transparentes pré-fabricadas para dentes posteriores.
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36. Sobre o polimento nas restaurações de amálgama, assinale a alternativa correta.

A) O kit de pontas para acabamento e polimento de amálgama contém pontas de cores marrom, verde e cinza.
B) O polimento das superfícies de amálgama subgengivais torna o controle de placa bacteriana mais fácil.
C) O kit de brocas multi-laminadas para polimento de amálgama só pode ser de alta rotação.
D) É contra-indicada a utilização de tiras de lixa de aço de 6 mm para polimento de amálgama.
E) É contra-indicada a utilização de material químico para a realização do polimento do amálgama.

37. Sobre a aplicação da ergonomia no consultório odontológico, assinale a alternativa correta.

A) A  informação  apropriada  sobre  o  arranjo  adequado  do  equipamento  e  a  adequada  postura  no 
trabalho,  bem  como  a  prática  clínica  usando  estas  posturas,  não  interferem  no  risco  de 
desenvolvimento dos sintomas músculo-esqueletais. 

B) A  aplicação  dos  princípios  de  ergonomia  no  consultório  odontológico  permite  racionalizar  o 
trabalho, possibilitando ao profissional a eliminação de manobras não produtivas.

C) A utilização de princípios ergonômicos contribui para maior conforto e segurança do paciente, mas 
não interfere no tempo e na produtividade da ação do profissional.

D) As doenças ocupacionais do cirurgião-dentista, aquelas decorrentes dos distúrbios posturais, são as 
de prevenção menos negligenciada pelos profissionais, pois ele irá sentir seus efeitos sempre de imediato.

E) É importante adaptar o operador ao meio de trabalho, em vez de adaptar o meio de trabalho ao operador.

38. Sobre o ambiente físico de trabalho, assinale a alternativa correta.

A) Quanto à iluminação, deve-se proporcionar uma atmosfera agradável de efeito alerta e, se possível, 
evitar a presença de iluminação natural. 

B) Quanto à temperatura, o ar condicionado é um substituto da ventilação natural, embora não atue na 
renovação do ar ambiental nem na manutenção da umidade relativa desejada. 

C) Quanto aos ruídos, os níveis ideais situam-se entre 60 e 70 decibéis; entre 70 e 90 decibéis, aumenta 
a sensação de desconforto; entre 90 e 140 decibéis, existe alto risco de acuidade auditiva.

D) O uso de cores nas paredes das clínicas odontológicas não interfere no rendimento do trabalho, 
podendo ser usada qualquer cor em todo o espaço do consultório odontológico.

E) A iluminação natural tem seu efeito psicológico de forma opressiva sobre os indivíduos (paciente e 
equipe profissional).

39. Sobre a organização do trabalho odontológico, assinale a alternativa correta.

A) As ações diretas realizadas por pessoal auxiliar podem ser de três tipos: as prévias, as simultâneas e 
as complementares.

B) O tempo profissional é aquele dedicado ao exercício da profissão com atendimento aos pacientes, 
incluindo o tempo de espera.

C) A utilização adequada de pessoal auxiliar e a racionalização de técnicas, bem como o ajuste e as 
limitações fisiológicas do corpo relativamente aos movimentos dele requeridos, não interferem no 
planejamento do procedimento a ser realizado.

D) Atenção especial  deve  ser  dispensada  à  coluna  vertebral  durante  a  realização  do procedimento, 
embora os movimentos de lateralidade e de torção não precisem ser reduzidos. 

E) O conjunto de atos destinados à produção de um trabalho compreende dois tipos de ação: as diretas, 
realizadas  na  boca  do  paciente  exclusivamente  pelo  cirurgião-dentista,  as  quais  exigem 
conhecimento técnico-científico universitário; e as indiretas, realizadas fora ou dentro da boca, não 
requerendo, no entanto, formação universitária por quem as realiza. 

40. Sobre a concepção ergonômica do equipamento odontológico, assinale a alternativa correta.

A) O compressor de ar é um elemento importante do equipamento; por estar, na maioria das vezes, na 
clínica ou próximo a ela, impõe-se que tenha um nível de ruído entre 70 e 90 decibéis.

B) Quanto ao refletor, durante a intervenção, sempre se impõe a presença de iluminação quente, para 
que a equipe de trabalho possa ter maior visibilidade na realização dos procedimentos odontológicos. 

C) Quanto  aos  mochos,  devem  ser  confortáveis  e  seguros,  apresentando  regulagens  em  altura  e 
profundidade,  assim  como  as  devidas  diferenças  entre  as  categorias  profissionais  de  cirurgião 
dentista, atendente de consultório dentário e técnico em higiene dental.

D) Quanto à cadeira clínica, sua forma deve ser reta e simples, permitindo posicionamento horizontal 
do usuário e contendo comandos elétricos, os quais devem ser operacionalizados, se possível, por 
dispositivos do tipo pedal, localizados na base da cadeira.  

E) São elementos do equipamento a mesa clínica e o armário clínico; ambos permitem completar o 
trabalho racionalizado, contendo a bandeja de instrumentos e os materiais que devem estar sempre 
dispostos, independentemente da seqüência de uso na intervenção a ser realizada. 
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41. Com  relação  à  comunicação  do  exercício  da  Odontologia,  de  acordo  com  o  Código  de  Ética 
Odontológica, assinale a alternativa correta.

A) A observação dos  preceitos  do  Código  de Ética  Odontológica  é  desnecessária  aos  profissionais 
auxiliares odontológicos.

B) São  permitidas  propagandas  em  revistas  ou  folhetos  especializados,  desde  que  dirigidas  aos 
cirurgiões-dentistas, bastando para isto serem acompanhadas do nome do profissional.

C) É direito dos profissionais auxiliares anunciar seus serviços ao público em geral.
D) É vedado aos profissionais auxiliares fazer propagandas em qualquer meio de comunicação.
E) É vedado aos profissionais auxiliares fazer anúncios, propagandas ou publicidade em geral.

42. Como parte da equipe de saúde bucal, o auxiliar de consultório dentário, no atendimento individual do 
paciente, pode realizar as seguintes tarefas: 

A) instrumentalização e manipulação de material odontológico.
B) aplicação tópica de flúor e apresentação de palestras educativas.
C) acompanhamento do desenvolvimento da doença cárie e planejamento do tipo de tratamento.
D) manipulação e inserção de material odontológico na cavidade dental.
E) remoção de focos residuais e retirada de sutura.

43. O Sistema Único de Saúde (SUS) garante acesso integral, universal e igualitário à população brasileira. 
Sobre as diretrizes do SUS, assinale a alternativa correta.

A) A União, os estados e os municípios são os responsáveis pelo financiamento da saúde pública no 
País, em partes igualitárias. 

B) Os municípios têm o dever de priorizar as crianças e os idosos na atenção à saúde bucal.
C) A integralidade de assistência do SUS é entendida como o conjunto de ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do 
sistema.

D) Aqueles que dispõem de recursos devem procurar serviços privados, pois o atendimento público é 
uma ajuda do governo àqueles que não podem ser consumidores.

E) O princípio  da  universalidade  do  SUS  só  permite  o  acesso  aos  serviços  de  saúde  de  pessoas 
comprovadamente pobres.

44. Quanto às competências dos gestores do SUS, assinale a alternativa correta.

A) Inexiste  hierarquia  entre  União,  estados  e  municípios,  sendo as  políticas,  no  âmbito  municipal, 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, e no âmbito estadual, negociadas e pactuadas pela 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

B) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é a instância estadual que delibera sobre as políticas de saúde.
C) O Conselho Estadual de Saúde não tem o poder de deliberar sobre as políticas de saúde, cabendo-lhe 

apenas assessorar o Estado nas tomadas de decisões.
D) O  Conselho  Estadual  de  Saúde  é  composto  por  representantes  do  Ministério  da  Saúde,  das 

secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde.
E) O gestor local do SUS, não dispondo do serviço de que o usuário precisa, é desobrigado a pactuar, 

com outro município, aquele serviço, para oferecê-lo ao seu munícipe. 

45.  De acordo com o Conselho Federal  de  Educação e o  Conselho Federal  de  Odontologia,  assinale  a 
alternativa correta.

A) Com a supervisão do cirurgião-dentista, é permitido ao atendente de consultório dentário (ACD) 
operar diretamente na cavidade bucal mesmo.

B) A habilitação profissional, em nível de Ensino Médio, no curso de técnico em higiene dental, é uma 
exigência para o exercício da profissão.

C) Os cursos para formação de atendente de consultório dentário (ACD) devem ter, no mínimo, cento e 
cinqüenta horas de duração.

D) No  exercício  profissional,  o  registro  do  pessoal  auxiliar  odontológico  no  Conselho  Federal  de 
Odontologia é facultativo.

E) O técnico em higiene dental, para exercer a profissão, prescinde de pagar anuidade ao Conselho 
Regional de Odontologia.
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46.  Na conformidade do que preceitua a Consolidação das Normas para Procedimento nos Conselhos de 
Odontologia, estão obrigados ao registro no Conselho Federal de Odontologia:

A) os cirurgiões-dentistas e todos os que exercem a Odontologia, ainda que de forma indireta, sejam 
pessoas físicas ou jurídicas, clínicas, cooperativas, planos de assistência etc.

B) apenas os cirurgiões-dentistas, os técnicos em higiene dental e os auxiliares de consultório dentário.
C) apenas os cirurgiões-dentistas e as clínicas dentárias.
D) apenas os profissionais que exercem a Odontologia na categoria de pessoa física.
E) apenas os cirurgiões-dentistas, independentemente de serem pessoas físicas ou jurídicas.

47. Quanto à responsabilidade dos governos estadual e municipal na área da saúde, assinale a alternativa correta.

A) A nova legislação não fixou parâmetros de financiamento mínimos para a aplicação em saúde.
B) A estratégia adotada no País reconhece a esfera estadual como a única responsável pela saúde de sua 

população.
C) O gestor estadual deve aplicar recursos próprios, inclusive nos municípios, e recursos provindos da 

União no financiamento da saúde.
D) Os  estados  devem garantir  15%  de  suas  receitas  para  o  financiamento  da  saúde,  enquanto  os 

municípios, apenas 12%.
E) A Emenda Constitucional no. 29 estabelece que os gastos do governo estadual devem ser iguais aos 

do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do produto interno bruto (PIB).

48. A Portaria 267 de 2001 estabelece as bases para a reorientação das ações de saúde bucal, explicitando as 
funções dos integrantes da equipe de saúde bucal e o elenco de procedimentos no âmbito da saúde bucal 
na atenção básica. Considerando esta portaria, assinale a alternativa que resume as atribuições comuns a 
todos os componentes da equipe.

A) Prescrição de medicamentos.
B) Pequenas cirurgias ambulatoriais.
C) Emissão de laudos, pareceres e atestados.
D) Execução das ações básicas de vigilância epidemiológica.
E) Atividades de educação em saúde e procedimentos clínicos diretamente no paciente.  

49. O programa de saúde da família segue os princípios do Sistema Único de Saúde. Entre eles, estão:

A) a universalização do atendimento e a integralidade de atenção. 
B) a operacionalização e a humanização do atendimento.
C) a vigilância em saúde e a integralidade da atenção.
D) a promoção de saúde e a prevenção de doenças.
E) a universalidade e a promoção de saúde.

50. O técnico de higiene dental, no atendimento individual do paciente odontológico, tem competência para:

A) prestar, sob qualquer forma, assistência a clientes.
B) realizar estudos e levantamentos epidemiológicos.
C) fazer a tomada e a revelação de radiografias intra-orais.  
D) assistir integralmente o paciente, aliando a clínica à saúde coletiva. 
E) esculpir e polir restaurações.
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