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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1 Confira atentamente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está

registrado na sua folha de respostas e na sua folha de texto definitivo da prova discursiva. Confira também

o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas. Em seguida, verifique se ele contém a

quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva

acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente

divergência quanto aos dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois

não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de

respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação da sua prova e a sua eliminação

do concurso.

3 Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal

de sala. Nesse período, também não será permitido o empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo

entre os que já tenham terminado as provas. 

4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —,

ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto

definitivo.

5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a sua folha de

texto definitivo e deixe o local de provas.

6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de respostas

ou na folha de texto definitivo da prova discursiva poderá implicar a anulação das suas provas.

OBSERVAÇÕES

• Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.

• Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.

• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso
em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A recuperação econômica dos países desenvolvidos1

começou perigosamente a perder fôlego. A reação dos

indicadores de atividade na zona do euro, que já não eram

robustos ou mesmo convincentes, é agora algo semelhante à4

paralisia. Os Estados Unidos da América cresceram a uma taxa

superior a 3% em 12 meses, mas a maioria dos analistas aposta

que a economia americana perderá força no segundo semestre.7

O corte de 125 mil empregos em junho indica que a esperança

de gradual retomada do crescimento do mercado de trabalho no

curto prazo era prematura e não deverá se concretizar. As10

razões para esse estancamento encontram-se no comportamento

do polo dinâmico da economia mundial, os países emergentes,

cujo desenvolvimento econômico começou a desacelerar —13

ainda que a partir de taxas exuberantes de expansão.

Valor Econômico, Editorial, 6/7/2010 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens a seguir.

1 Infere-se das informações do texto que os países emergentes

são considerados o polo dinâmico da economia mundial e deles

dependem a velocidade e a força da recuperação da economia

de países desenvolvidos.

2 No trecho “cujo desenvolvimento econômico (...) expansão”

(R.13-14), identifica-se relação de causa e consequência entre

a construção sintática destacada com travessão e a oração que

a antecede. 

3 As expressões “começou perigosamente a perder fôlego” (R.2)

e “começou a desacelerar” (R.13), empregadas em sentido

figurado, são equivalentes quanto ao sentido e sugerem que, no

atual contexto mundial, caracterizado pela economia

globalizada, não há esperança de crescimento da oferta de

emprego no curto prazo.

4 Se o verbo da oração “mas a maioria dos analistas aposta” (R.6)

estivesse flexionado no plural — apostam —, o período

estaria incorreto, visto que, de acordo com a prescrição

gramatical, a concordância verbal, em estrutura dessa natureza,

deve ser feita com o termo “maioria”.

5 Na linha 10, o deslocamento do pronome “se” para

imediatamente após a forma verbal “concretizar” — não

deverá concretizar-se — não prejudicaria a correção

gramatical do texto.

Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e1

traficantes que possam ser encontrados em uma rua escura da
cidade são o cerne do problema criminal. Mas os danos que tais
criminosos causam são minúsculos quando comparados com os4

de criminosos respeitáveis, que vestem colarinho
branco e trabalham para as organizações mais poderosas.
Estima-se que as perdas provocadas por violações das leis7

antitrust — apenas um item de uma longa lista dos principais
crimes do colarinho branco — sejam maiores que todas as
perdas causadas pelos crimes notificados à polícia em mais de10

uma década, e as relativas a danos e mortes provocadas por esse
crime apresentam índices ainda maiores. A ocultação, pela
indústria do asbesto (amianto), dos perigos representados por13

seus produtos provavelmente custou tantas vidas quanto as
destruídas por todos os assassinatos ocorridos nos Estados
Unidos da América durante uma década inteira; e outros16

produtos perigosos, como o cigarro, também provocam, a cada
ano, mais mortes do que essas.

James William Coleman. A elite do crime. 5.ª ed.,

São Paulo: Manole, 2005, p. 1 (com adaptações).

Considerando as ideias e aspectos linguísticos desse texto, julgue
os itens que se seguem.

6 Conclui-se da leitura do texto que os efeitos das ações de
criminosos de rua não são, de fato, tão danosos à sociedade
quanto os das ações praticadas por criminosos de colarinho
branco.

7 Sem prejuízo para a coerência textual e a correção gramatical,
o trecho “Mas os danos (...) minúsculos”, que inicia o segundo
período do texto, poderia ser substituído por: Embora os

danos causados por esses criminosos sejam ínfimos (...).

8 No segmento “quanto as destruídas” (R.14-15), o emprego do
acento grave é facultativo, visto que o termo “quanto” rege
complemento com ou sem a preposição a.

9 Não haveria prejuízo para o sentido original do texto nem para
a correção gramatical caso a expressão “a cada ano” (R.17-18)
fosse deslocada, com as vírgulas que a isolam, para
imediatamente depois de “e” (R.16). 

10 Pela leitura do texto, conclui-se que, nos Estados Unidos da
América, os efeitos anuais do tabagismo são mais danosos que
os de uma década de violência urbana somados aos do uso de
produtos fabricados com amianto.

11 A correção gramatical e a coerência do texto seriam
preservadas se a oração “que possam ser encontrados em uma
rua escura da cidade” (R.2-3) estivesse entre vírgulas.
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A pobreza é um dos fatores mais comumente responsáveis1

pelo baixo nível de desenvolvimento humano e pela origem de
uma série de mazelas, algumas das quais proibidas por lei ou
consideradas crimes. É o caso do trabalho infantil. A chaga4

encontra terreno fértil nas sociedades subdesenvolvidas, mas
também viceja onde o capitalismo, em seu ambiente mais
selvagem, obriga crianças e adolescentes a participarem do7

processo de produção. Foi assim na Revolução Industrial de
ontem e nas economias ditas avançadas. E ainda é, nos dias de
hoje, nas manufaturas da Ásia ou em diversas regiões do Brasil.10

Enquanto, entre as nações ricas, o trabalho infantil foi
minimizado, já que nunca se pode dizer erradicado, ele continua
sendo grave problema nos países mais pobres.13

Jornal do Brasil, Editorial, 1.º/7/2010 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e estruturas linguísticas do texto, julgue
os itens subsequentes.

12 Na linha 7, o emprego de preposição em “a participarem” é
exigido pela regência da forma verbal “obriga”.

13 Estariam preservadas a coerência textual e a correção
gramatical se a expressão Não obstante fosse inserida, com os
devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas e seguida de
vírgula, antes da palavra “Enquanto” (R.11), obtendo-se: Não

obstante, enquanto, entre (...) mais pobres.

14 A expressão “das quais” (R.3) pode ser suprimida do período
sem prejuízo da correção gramatical ou da coerência do texto.

15 A palavra “chaga” (R.4), empregada com o sentido de ferida

social, refere-se, na estrutura sintática do parágrafo, a
“pobreza” (R.1).

Nos itens a seguir, são apresentados trechos adaptados de jornal de
grande circulação. Julgue-os quanto à correção gramatical. 

16 Visto apenas pelo ângulo econômico, o problema da
exploração da mão de obra infantil, é ao mesmo tempo reflexo
e impecílio para o desenvolvimento. Quando crianças e
adolescentes deixam de estudar para entrar precocemente no
mercado de trabalho, trocam um futuro mais promissor pelo
ganho imediato.

17 Vista como uma questão social, a exploração do trabalho
infantil subtrai do ser humano uma das fases mais importantes
para o seu crescimento: época de descobertas, de acúmulo de
conhecimento e de preparo para a vida adulta. Um crime
irremediável.

18 Graças à políticas públicas realizadas nos últimos anos, como
o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do
governo federal, as taxas de crianças e adolescentes que
trabalham no país vem registrando quedas acentuadas. Mesmo
assim, o problema ainda preocupa, pela sua extensão.

19 A legislação brasileira proíbe que menores de catorze anos
trabalhem, mas, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), havia, em 2008, um total de
993 mil crianças entre cinco e treze anos nessa situação. Em
uma faixa etária mais ampla, até dezessete anos, quando se
espera que os jovens ainda estejam estudando, foram
contabilizados, ao todo, 4,5 milhões de crianças e adolescentes
no exercício de algum tipo de trabalho.

As projeções sobre a economia para os próximos dez anos1

são alentadoras. Se o Brasil mantiver razoável ritmo de

crescimento nesse período, chegará ao final da próxima década

sem extrema pobreza. Algumas projeções chegam a apontar o4

país como a primeira das atuais nações emergentes em

condições de romper a barreira do subdesenvolvimento e

ingressar no restrito mundo rico. 7

Tais previsões baseiam-se na hipótese de que o país vai

superar eventuais obstáculos que impediriam a economia de

crescer a ritmo continuado de 5% ao ano, em média. Para10

realizar essas projeções, o Brasil precisa aumentar a sua

capacidade de poupança doméstica e investir mais para ampliar

a oferta e se tornar competitivo.13

No lugar de alta carga tributária e estrutura de impostos

inadequada, o país deve priorizar investimentos que expandam

a produção e contribuam simultaneamente para o aumento de16

produtividade, como é o caso dos gastos com educação. É dessa

forma que são criadas boas oportunidades de trabalho,

geradoras de renda, de maneira sustentável.19

O Globo, Editorial, 12/7/2010 (com adaptações).

Com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens seguintes.

20 Depreende-se da leitura do texto que o Brasil, em uma década,

será membro do grupo dos países ricos.

21 Pelas estruturas sintáticas, escolhas lexicais e modo de

organização das ideias, conclui-se que predomina, no texto, o

tipo textual narrativo.

22 A ausência de vírgula logo após o termo “investimentos” (R.15)

permite concluir que, segundo o autor do texto, é necessário

que, no Brasil, sejam priorizados investimentos voltados para

a expansão da produção e para o aumento da produtividade.

23 As formas verbais “expandam” (R.15) e “contribuam” (R.16)

foram empregadas no modo subjuntivo porque estão inseridas

em segmento de texto que trata de fatos incertos, prováveis ou

hipotéticos.

24 Subentende-se das informações do texto que a aplicação

prioritária de recursos em educação acarretaria simultânea

queda da carga tributária.

25 Infere-se da leitura do texto que o autor considera que o Brasil

precisa reformular a estrutura de impostos, que é inadequada,

e rever a carga tributária, que é alta.
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Acerca do ambiente Windows e das ferramentas a ele associadas,
julgue os itens a seguir.

26 No MS Word 2003, é possível inserir um texto no cabeçalho
e no rodapé de todas as páginas de um documento em edição
por meio do seguinte procedimento: seleciona-se o conteúdo
do texto a ser inserido e importa-se essa seleção para
Cabeçalho e Rodapé, na opção Importar para Todas as
Páginas, o que faz que o texto selecionado se repita em todas
as páginas do documento.

27 Suponha que um usuário do MS Word 2003 e do MS Excel
2007 deseje inserir, em uma planilha do Excel, uma tabela
numérica composta de 100 linhas e 20 colunas, criada em um
documento de texto do Word. Nessa situação, o objetivo do
usuário será atingido por meio do seguinte procedimento:
selecionar toda a tabela no documento Word; pressionar a tecla

� e, mantendo-a pressionada, pressionar �, liberando-as
em seguida; abrir o documento do Excel; clicar a célula A1;

pressionar a tecla � e, mantendo-a pressionada, pressionar

�, liberando-as em seguida.

28 Os operadores aritméticos do MS Excel 2007 para
multiplicação, divisão, potenciação e porcentagem são,
respectivamente, * , / , ^ e % . 

29 Na área de transferência do Windows XP, ficam armazenados,
por padrão, atalhos para alguns aplicativos úteis, como o
Gerenciador de Arquivos, Meu Computador, Meus Locais de
Rede e Lixeira, podendo o usuário criar outros atalhos que
desejar.

30 Para efetuar as ações Minimizar ou Restaurar abaixo em uma
janela de programa aberto no Windows XP, o usuário poderá

clicar, respectivamente, o botão  ou o botão ,
ambos localizados no canto superior direito da janela em uso.

31 Clicando-se o botão  e selecionando-se o modo Detalhes
para a exibição de arquivos e pastas, o Windows Explorer
exibirá os detalhes gráficos da primeira página de cada
documento existente na pasta selecionada, permitindo ao
usuário visualizar o conteúdo de um documento mesmo antes
de abri-lo.

A respeito de Internet e intranet, julgue os itens subsequentes.

32 O acesso autorizado à intranet de uma instituição restringe-se
a um grupo de usuários previamente cadastrados, de modo que
o conteúdo dessa intranet, supostamente, por vias normais, não
pode ser acessado pelos demais usuários da Internet.

33 Um modem ADSL permite que, em um mesmo canal de
comunicação, trafeguem sinais simultâneos de dados e de voz.
Por isso, com apenas uma linha telefônica, um usuário pode
acessar a Internet e telefonar ao mesmo tempo.

Acerca de conceitos básicos de segurança da informação, julgue os
itens seguintes.

34 É recomendável que, entre as medidas de segurança propostas
para gerenciar um ambiente automatizado, seja incluída a
instalação, em rede, de ameaças que possam servir de
armadilhas para usuários mal-intencionados, como criptografia,
algoritmos, assinatura digital e antivírus.

35 Cavalo de Troia é exemplo de programa que atua na proteção
a um computador invadido por hackers, por meio do
fechamento de portas, impedindo o controle remoto do
sistema.

36 De acordo com o princípio da disponibilidade, a informação só
pode estar disponível para os usuários aos quais ela é
destinada, ou seja, não pode haver acesso ou alteração dos
dados por parte de outros usuários que não sejam os
destinatários da informação.

No que se refere ao BrOffice, julgue os próximos itens.

37 Para facilitar a publicação de arquivos na Internet, usuários do
aplicativo Impress podem visualizar uma apresentação de
slides em forma de arquivo HTML por meio da opção
Visualizar no Navegador da Web, disponível no menu Arquivo.

38 A opção Estrutura de tópicos do menu Exibir do Impress
permite fazer a conversão de um texto que foi digitado em
forma de parágrafos dentro da caixa para a exibição em forma
de tópicos, construídos a partir de cada frase isolada por um
ponto final.

39 O formato padrão de arquivos criados no aplicativo Writer do
BrOffice possui a terminação ODT, que é um dos formatos do
Open Document Format.

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União (MPU) estão claramente dispostos em legislação específica.
Acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos
seus membros, julgue os itens que se seguem.

40 É prerrogativa processual do procurador-geral da República ser
processado e julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo
Tribunal Federal.

41 A fiscalização das atividades funcionais e de conduta dos
membros do MPU é incumbência da Corregedoria do
Ministério Público Militar.

42 No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e
financeira, cabe ao MPU propor ao Poder Legislativo a criação
e a extinção de seus cargos, assim como a fixação dos
vencimentos dos seus membros e servidores.

43 Na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, o
procurador-geral da República representa ao poder competente
para a promoção da responsabilidade nos casos comprovados
de omissões inconstitucionais.

44 Para exercer o controle externo da atividade policial, o MPU
emprega meios estritamente judiciais e só pode representar à
autoridade competente requerendo a instauração de inquérito.

Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU,
julgue os itens a seguir.

45 É atribuição do procurador-geral da República propor ao
presidente da República os projetos de lei de interesse do
MPU.

46 A estrutura completa do MPU é constituída por: Ministério
Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.

A respeito dos princípios fundamentais, das garantias fundamentais
e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a
seguir.

47 As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas
normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido
ou lhes fixem o conteúdo; por isso, sua aplicabilidade é direta,
ainda que não integral.

48 A Constituição Federal de 1988 apresenta os chamados
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil,
que incluem referências a sua forma de Estado, forma de
governo e regime político. Deduz-se do texto constitucional
que a República Federativa do Brasil é um Estado de Direito,
o que limita o próprio poder do Estado e garante os direitos
fundamentais dos particulares.
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A respeito da organização político-administrativa do Estado e da

administração pública, julgue os itens que se seguem, à luz da

Constituição Federal de 1988 (CF).

49 De acordo com a CF, cargos, empregos e funções públicas são

acessíveis somente a brasileiros que preencham os requisitos

estabelecidos em lei, não havendo, portanto, a possibilidade de

obtenção de emprego público por estrangeiros.

50 Considere que determinado estado da Federação tenha obtido

aprovação tanto de sua população diretamente interessada, por

meio de plebiscito, como do Congresso Nacional, por meio de

lei complementar, para se desmembrar em dois estados

distintos. Nesse caso, foi cumprida a exigência imposta pela

Constituição para incorporação, subdivisão, desmembramento

ou formação de novos estados ou territórios federais.

A respeito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e das funções

essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.

51 São funções essenciais à justiça as do Ministério Público, da

advocacia pública, da advocacia privada e da defensoria

pública. 

52 O Supremo Tribunal Federal (STF) cumpre, entre outras, a

função de órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele cabe a

iniciativa de, por meio de lei ordinária, dispor sobre o Estatuto

da Magistratura.

53 O Poder Legislativo opera por meio do Congresso Nacional,

instituição bicameral composta pela Câmara dos Deputados e

pelo Senado Federal. Salvo disposição constitucional em

contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões

serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria

absoluta de seus membros.

Acerca dos serviços públicos, julgue o item a seguir.

54 Um dos princípios que regem a prestação de todas as

modalidades de serviço público é o princípio da generalidade,

segundo o qual os serviços públicos não devem sofrer

interrupção.

Com relação a contratos administrativos e licitações, julgue os itens

a seguir, à luz da Lei n.º 8.666/1993. 

55 A duração de contratos regidos pela Lei de Licitações está

limitada à vigência dos créditos orçamentários referentes a tais

contratos. A única exceção feita por essa lei são os projetos

cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas

no plano plurianual, os quais podem ser prorrogados se houver

interesse da administração.

56 Considere que a administração pública e determinada

construtora firmem contrato, regido pela Lei n.º 8.666/1993,

para reformar o edifício-sede de uma autarquia federal, e que,

em certo momento, a administração decida solicitar a

ampliação da reforma em 60%. Nessa situação, de acordo com

a referida lei, a construtora contratada é obrigada a aceitar o

acréscimo solicitado, haja vista a supremacia do interesse

público e a prerrogativa da administração de alterar

unilateralmente as cláusulas dos contratos por ela firmados.

57 Considere que o governo de determinado estado-membro da

Federação tenha realizado licitação, na modalidade convite,

para contratar um escritório de contabilidade para

desempenhar atividades contábeis gerais, mas não tenha havido

interessados. Nesse caso, é permitida a contratação com

dispensa de licitação, desde que observados os requisitos

legais.

Com relação ao cargo, ao emprego e à função dos servidores

públicos e à Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsequentes.

58 As pessoas com qualquer tipo de deficiência física têm

garantido o direito de se inscrever em concurso público para

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com

a deficiência de que são portadoras, além da reserva de, pelo

menos, 25% das vagas oferecidas no concurso.

59 Os servidores temporários, ao serem contratados por tempo

determinado para atender à necessidade temporária de

excepcional interesse público, exercem função pública e,

portanto, passam a estar vinculados a emprego público.

A respeito do processo administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue

o item abaixo.

60 De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, entidade é a unidade de

atuação dotada de personalidade jurídica, enquanto autoridade

é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca do atendimento em saúde bucal, julgue o item a seguir.

61 O surgimento das categorias auxiliares, no setor da saúde
bucal, tem aumentado a racionalidade do trabalho, a
produtividade e a qualidade do atendimento em saúde bucal.

Com relação às técnicas auxiliares em odontologia, julgue os itens
que se seguem.

62 O técnico de saúde bucal participa ativamente no acolhimento
a pacientes em um consultório odontológico.

63 O material e o instrumental necessário para tratamento dentário
devem ser preparados pelo técnico em saúde bucal de acordo
com o procedimento a ser executado.

64 A assistência nas tomadas radiográficas não faz parte das
técnicas aprendidas por um auxiliar em odontologia.

Quanto às noções básicas de procedimentos odontológicos, julgue
os próximos itens.

65 Testes de vitalidade pulpar determinam se a pulpite é
reversível ou irreversível.

66 Avulsão dentária é o procedimento de extração de um dente
pelo profissional qualificado.

67 As restaurações ásperas, com excesso ou com falta de material,
previnem o acúmulo de placa bacteriana.

A respeito da higiene dental, julgue os itens subsequentes.

68 A presença prolongada de gengivite pode levar à periodontite.

69 Na periodontite, há destruição da inserção periodontal, perda
ósseo-alveolar e mobilidade dentária.

70 A principal medida de higiene dental é a remoção e o controle
frequente do biofilme bacteriano.

71 A melhor forma de eliminar a placa dentobacteriana é a prática
de procedimentos que visem à sua reorganização.

72 Considera-se medida eficaz na higiene dental mudar de escova
dental a cada nove meses.

73 Em período de pós-tratamento periodontal, podem ser
utilizados procedimentos químicos para controle da placa
dentobacteriana devido à dificuldade para a escovação.

Com referência às técnicas de higienização bucal, julgue os itens a
seguir.

74 Deve-se usar fio dental quando há ponto de contato entre os
dentes.

75 Crianças entre seis anos de idade são capazes de executar
escovação dentária satisfatória com a técnica sulcular de Bass.

76 O dentifrício é imprescindível tanto nas técnicas de
higienização bucal e quanto para a remoção da placa dentária.

Quanto à odontologia preventiva, julgue os itens subsequentes.

77 Reduzir o consumo de dieta cariogênica é indispensável no
controle da formação de cárie dentária.

78 É vedado ao técnico de saúde em consultório dentário realizar
a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica
do flúor.

79 Na odontologia preventiva terciária, procura-se evitar a perda
da função mastigatória.

80 A odontologia preventiva visa detectar, abordar e controlar o
mais precocemente possível o aparecimento de doenças bucais.

Acerca da manutenção periódica da cavidade oral, julgue os

próximos itens.

81 A avaliação periódica da cavidade oral permite conhecer a

prevalência das doenças bucais.

82 O acompanhamento da saúde bucal da criança, para prevenir

o desenvolvimento de cárie, deve começar quando ela atingir

a idade escolar.

83 O papel do técnico de saúde bucal na orientação e organização

do exame clínico sistemático e periódico é fundamental na

detecção de problemas bucais.

No que se refere às ações coletivas em saúde bucal, julgue os itens

seguintes.

84 A maneira adequada de remoção do biofilme, aceita e adotada

universalmente, é a escovação dental.

85 Na população em geral, o uso de dentifrício com flúor é

inadequado para prevenir o desenvolvimento de cárie.

Acerca dos materiais, equipamentos e instrumentais odontológicos,

julgue os itens que se seguem.

86 A seringa tipo carpule é indicada para levar água oxigenada ao

campo operatório.

87 A desinfecção de instrumental é um processo de eliminação de

todos os microrganismos presentes, utilizando-se o vapor

saturado sob pressão.

88 Os vernizes cavitários convencionais não pertencem ao grupo

de materiais odontológicos forradores nos processos

restauradores.

89 A amálgama, por ser um adesivo, não depende da forma

cavitária.

90 O líquido do cimento de fosfato de zinco é constituído por

ácido fosfórico e água destilada.

91 As resinas compostas atualmente disponíveis possuem boa

adaptação marginal e resistência à abrasão e fratura.

92 O equipamento odontológico e os periféricos, utilizados na

odontologia, estão sujeitos à contaminação por microrganismos

patogênicos.

93 A manutenção da assepsia independe da esterilização das

partes removíveis dos equipamentos utilizados em

procedimentos cirúrgicos.

94 Durante a emissão de raios X do equipo odontológico, o

técnico de saúde deve ficar a, pelo menos, 15 cm atrás do feixe

de raios X ou atrás da porta de madeira.

95 O instrumental odontológico deve ser armazenado em local

exclusivo, separado dos demais, em armários fechados.

96 Ao finalizar o ato operatório, devem-se retirar as luvas de

proteção e, em seguida, reencapar as agulhas.
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Com relação à ergonomia do consultório odontológico e ao trabalho

a quatro mãos, julgue os itens subsequentes.

97 No trabalho odontológico a quatro mãos, o cirurgião dentista

e o técnico de saúde devem ficar sentados na mesma altura.

98 Na odontologia a quatro mãos, o técnico de saúde assiste o

profissional no trabalho clínico.

99 No trabalho a quatro mãos, o técnico de consultório é

responsável por repassar o instrumental e manipular os

materiais odontológicos para fornecer ao dentista.

100 A degermação constitui etapa primordial e anterior a todo e

qualquer procedimento clínico.

101 A contaminação cruzada é a transmissão de agentes infecciosos

de um braço para outro.

102 O avental impermeável utilizado em procedimentos

odontológicos é considerado um equipamento de proteção

individual contra risco químico.

Quanto à organização funcional de um serviço odontológico, julgue

os itens a seguir.

103 Acompanhar a manutenção preventiva dos equipamentos

odontológicos não cabe ao técnico de saúde no consultório

odontológico.

104 O técnico em saúde do consultório organiza e acompanha o

pré-agendamento e agendamento de pacientes.

105 O técnico em saúde bucal deve controlar o estoque de

medicamentos e de materiais odontológicos, a fim de evitar

prejuízo ao serviço.

Julgue os itens de 106 a 114, considerando as recomendações de

biossegurança na odontologia. 

106 A utilização de luvas estéreis para procedimentos clínicos em

pacientes odontológicos dispensa a higienização das mãos.

107 Entre os agentes antissépticos, o que possui ação mais rápida

e de maior espectro antimicrobiano é o álcool a 70%.

108 Não há necessidade de degermação com álcool a 70% quando

se utiliza a clorexidina a 4% ou o iodóforo (PVPI a 10%) para

a higienização antisséptica de mãos e antebraços, pois esses

compostos possuem efeito residual importante para prevenção

e inibição da proliferação ou mesmo da sobrevida de

microrganismos após sua aplicação.

109 Embora os padrões de pressão, tempo e temperatura para

esterilização pelo vapor possam variar de acordo com o

equipamento empregado, a esterilização de instrumental

utilizando-se 2 atm de pressão e temperatura entre 132 ºC e

134 ºC durante 3 minutos está dentro do padrão recomendado.

110 Os componentes de uma equipe cirúrgica, durante o preparo

pré-operatório, devem realizar a técnica de higienização

antisséptica das mãos e dos antebraços com antisséptico

degermante.

111 Considerando que o glutaraldeído a 2% seja um agente

químico utilizado tanto para a esterilização quanto para a

desinfecção do instrumental odontológico, utilizando-se esse

agente, preconiza-se o tempo mínimo de 6 horas para a

esterilização e de 45 minutos para a desinfecção.

112 Para o descarte, agulhas de qualquer tipo devem

obrigatoriamente ser encapadas e, em seguida, acondicionadas

em recipiente próprio, de modo a fornecer o nível de proteção

adequado para aqueles que manipulam esse tipo de lixo

odontológico.

113 As siliconas e os polissulfetos são materiais de moldagem que

podem ser desinfetados com iodóforos, compostos clorados,

grutaraldeídos e compostos fenólicos.

114 Fenóis são compostos utilizados para limpeza e desinfecção,

mas possuem a desvantagem de degradar artigos plásticos.

Acerca da anatomofisiologia geral humana, julgue os itens

seguintes.

115 O sangue é considerado um tipo de tecido conjuntivo.

116 O nervo motor da língua, responsável pela motricidade da

língua, é o glossofaríngeo, ou IX par craniano.

117 O pericárdio é um envoltório fibrosseroso do coração cuja

função é limitar sua expansão durante a diástole ventricular.

118 Os seios paranasais são constituídos pelos maxilares e pelo

labirinto etmoidal.

119 A articulação temporomandibular é uma articulação do tipo

sinovial.

120 Em razão da necessidade de suprir os tecidos para a

distribuição dos nutrientes para as células, as artérias

apresentam-se no organismo humano em número maior que o

das veias.

121 O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela

medula espinhal.

122 Os linfonodos são estruturas existentes no trajeto dos vasos

linfáticos e funcionam também como filtros de drenagem de

microrganismos, substâncias estranhas e toxinas da corrente

sanguínea.

123 Alguns ossos do organismo são responsáveis pela

hematopoiese, o que significa que produzem determinadas

células sanguíneas.

124 A origem de um músculo é sua extremidade fixa, e a inserção

é a extremidade presa ao osso que se movimenta durante a

contração.

125 Denomina-se músculo voluntário aquele que se contrai de

forma autônoma, sem a necessidade de controle consciente do

indivíduo.

126 Os músculos que exercem a função de se opor aos movimentos

de outros músculos são denominados agonistas.
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A respeito de anatomia, fisiologia e patologia bucal, julgue os

próximos itens.

127 Considere que se tenha observado clinicamente a presença de

cinco incisivos mandibulares em um paciente, também se

verificando radiograficamente que dois deles estavam unidos

completamente pela raiz. Nessa situação, o único diagnóstico

possível é que se trata de um caso de fusão.

128 A diferença entre amelogênese imperfeita tipo hipoplásico e

tipo por hipomaturação é que, na primeira, a matriz do esmalte

é normal e pouco calcificada (hipoplásica), enquanto, na

segunda, a matriz é imatura e a calcificação se dá de forma

normal.

129 A tetraciclina pode causar pigmentação nos dentes em

desenvolvimento e, por isso, não deve ser administrada a

pacientes grávidas.

130 Os maxilares são ossos pneumatizados da face.

131 Os ossos ímpares da face são o vômer e a mandíbula.

132 São denominados músculos da mastigação os masseteres,

temporais, pterigoides laterais, pterigoides mediais e

digástricos.

133 Sindesmose é um tipo de articulação que é constituída de

tecido conjuntivo fibroso, sendo o único exemplo na cavidade

bucal a articulação entre o dente e o osso alveolar,

representado pelo ligamento periodontal, que é denominada

gonfose.

134 Quando o indivíduo chora, o músculo que dá a característica

curvada para baixo dos lábios formando um arco de

concavidade inferior é o músculo depressor do ângulo da boca.

135 O periodonto é um conjunto de estruturas responsável pela

implantação e sustentação do dente e é composto pela gengiva,

pelo ligamento periodontal e pelo cemento.

136 Na dentição decídua, de modo geral, os caninos são os últimos

a irromperem na cavidade bucal.

137 O granuloma piogênico, que recebe esse nome por produzir

pus, é uma lesão traumática associada a uma infecção e se

apresenta de forma nodular, séssil ou pediculada, com formas

e dimensões variadas, superfície lisa — embora possa estar

ulcerada —, com coloração avermelhada e sangramento fácil.

Considerando que, durante um tratamento odontológico, um

paciente tenha apresentado quadro neurogênico de depressão

somática por sudorese profusa, palidez acentuada, mal-estar,

vômitos e bradicardia, julgue os itens seguintes. 

138 Nessa situação, seria indicado colocar o paciente na posição de

Trendelenburg — deitado com a cabeça mais baixa que os pés

— ou administrar-lhe a manobra de esforço, na qual ele é

sentado com o tronco curvado até seus joelhos e faz pressão

contra a mão do profissional, posicionada sobre o occipital,

tentando se erguer.

139 O quadro clínico descrito é de convulsão.

Acerca de fármacos, cadeia de transmissão das doenças,
microbiologia bucal e primeiros socorros no atendimento
odontológico, julgue os itens que se seguem.

140 De acordo com a classificação dos grupamentos bacterianos,
os estafilococos são aqueles que se apresentam em cadeias e os
estreptococos são os que se apresentam em aglomerados
irregulares semelhantes a cachos de uvas.

141 Flagelos são estruturas bacterianas filamentares responsáveis
pela motilidade da célula cuja altíssima velocidade de rotação
permite o deslocamento da bactéria por distâncias equivalentes
a várias vezes o seu comprimento em apenas um segundo.

142 A transdução é um mecanismo de mutação das bactérias no
qual o material genético é transferido de uma bactéria para
outra por intermédio de vírus que infectam aqueles
microrganismos, denominados bacteriófagos.

143 Considera-se que a temperatura normal de um adulto, aferida
por via axilar, possa variar de 36,2 ºC a 37 ºC.

144 Um paciente adulto com frequência cardíaca de 120
batimentos por minuto apresenta quadro de taquicardia.

145 A hemorragia arterial é caracterizada por sangramento
vermelho-vivo e com jatos intermitentes.

146 A via clássica de administração interna de um fármaco é a
intravenosa, pois, dessa forma, o fármaco é depositado
diretamente na corrente circulatória.

Com relação à ética no exercício da profissão de técnico em saúde
bucal (TSB), julgue os itens a seguir.

147 Considere que, ao ser contratado para trabalhar no consultório
de um cirurgião-dentista, um TSB lhe forneça informações
relativas aos pacientes do consultório em que trabalhava
anteriormente. Nessa situação, não se configura quebra de
sigilo profissional por parte do TSB, uma vez que, no
consultório anterior, ele não era o profissional responsável pelo
tratamento dos pacientes.

148 O TSB aprovado em concurso público e empossado no cargo
está obrigado a exercer a sua profissão nas condições de
trabalho que lhe sejam impostas, uma vez que era sua
obrigação conhecer as condições de trabalho quando da
realização do concurso e tendo também em conta que, como
agente público, ele não se pode recusar a prestar seus serviços
à comunidade-alvo daqueles serviços.

149 Uma vez que a profissão de técnico em saúde bucal é
autônoma e regulada por lei própria, os direitos e deveres do
TSB não estão regulados pelas mesmas normas éticas que
regem a conduta do cirurgião-dentista, que é o Código de Ética
Odontológica, seja na relação com o paciente, seja na relação
com os demais profissionais da odontologia.

150 Sendo o TSB um profissional que exerce suas atividades sob
a supervisão de um cirurgião-dentista, portanto sem autonomia,
ele não pode ser responsabilizado pelos atos praticados, sendo
a responsabilidade por falhas e danos porventura causados ao
paciente completamente atribuída ao cirurgião-dentista que o
supervisiona.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para

a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de

texto escritos em locais indevidos. Será desconsiderado, também, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas

disponibilizadas.

• Na FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, único documento que servirá de base para a avaliação da Prova

Discursiva, escreva com letra legível e respeite rigorosamente as margens. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra,

a frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva em seguida o respectivo substituto. Atenção: parênteses não podem ser usados para tal

finalidade.

O controle de infecção em consultório odontológico fundamenta-se em princípios e no estabelecimento

de barreiras que impeçam a contaminação dos pacientes e dos profissionais de saúde. Uma rotina de controle

de infecção, apesar de ser simples, envolve toda a equipe participante do atendimento do paciente,

principalmente no que diz respeito ao conhecimento das normas a serem seguidas. O conhecimento dos

princípios e dos fundamentos a respeito do controle de infecção é de fundamental importância no momento

de tomar decisões no consultório dentário.

K. B. Bastos. O controle de infecção na odontologia: guia

prático e avaliação. Internet: <www.odontologia.com.br> (com adaptações).

Considerando o texto acima, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE INFECÇÃO NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< doenças que podem ser transmitidas durante o atendimento do paciente;

< equipamentos de proteção individual necessários durante o atendimento do paciente.
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