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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 

 
Órgão Executor: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 10, é constituído de 40 (quarenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Legislação da Saúde 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 

ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas 
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, 
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do 
Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia a coluna de Luiz Fernando Veríssimo para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Outras histórias de verão 
 
 
I - ALÍVIO 

− Acho que tou − disse a Vanessa. 
− Ai, ai, ai − disse o Cidão. 
No entusiasmo do momento, os dois a fim e sem preservativo à mão, a Vanessa tinha dito “Acho que dá”. E agora aquilo. Ela podia 

estar grávida. 
Do “Acho que dá” ao “Acho que tou”. A história de uma besteira. 
Mais do que uma besteira. Se ela estivesse mesmo grávida, uma tragédia. Tudo teria que mudar na vida dos dois. O casamento 

estava fora de questão, mas não era só isso. A relação dos dois passaria a ser outra. A relação dela com os pais. Os planos de um e de 
outro. O vestibular dela, nem pensar. O estágio dele no exterior, nem pensar. Ele não iria abandoná-la com o bebê, mas a vida dele teria 
que dar uma guinada, e ele sempre culparia ela por isto. Ela não saberia como cuidar de um bebê, sua vida também mudaria radicalmente. 
E se livrarem do bebê também era impensável. Uma tragédia. 

− Quando é que você vai saber ao certo? 
− Daqui a dois dias. 
Durante duas noites, nenhum dos dois dormiu. No terceiro dia ela chegou correndo na casa dele, agitando um papel no ar. Ele 

estava no seu quarto, adivinhou pela alegria no rosto dela qual era a grande notícia. 
− Não tou! Não tou! 
Abraçaram-se, aliviados, beijaram-se com ardor, amaram-se na cama do Cidão e ela engravidou. 

II - TEATRO 
Era uma tradição. Todos os anos, na praia, faziam um teatrinho. Para as crianças. Os mais velhos inventavam uma história, distribuíam os 
papéis, ensaiavam e apresentavam a peça nos fundos da casa. As crianças ficavam excitadas, antecipando o teatrinho de todos os anos, e 
os mais velhos se divertiam preparando a produção. O autor era geralmente o Oscar, que também se encarregava da direção, e o elenco 
não mudava muito: a Mirthes, mulher do Oscar, o tio Jesus, a Eloá, irmã da Mirthes, o primo Klerison, que tocava violão e fazia a música do 
espetáculo, a prima Gessi, que era baixinha e por isso sempre fazia o papel de um bicho... Mas naquele ano a irmã mais velha da Mirthes, a 
Iolanda, veio do Espírito Santo passar o verão com eles e trouxe sua enteada. Katy, com cá e ipsilone. Dezessete anos. Linda. Na primeira 
vez que viu a Katy de biquíni, o Oscar ficou com soluço. “O que é isso, Oscar?” “Não sei. Soluço. É a primeira vez que eu tenho!” “Toma um 
copo d’água, disse a Katy, e o Oscar teve a sensação de ser lambido pela voz dela. Lambido! O soluço aumentou. 
 
••A Iolanda já tinha muito ouvido falar no teatrinho do verão e perguntou o que o Oscar estava preparando para aquele ano. Oscar disse 
que estava pensando em fazer alguma coisa diferente, “com um pouco mais de fôlego”, algo, talvez, baseado nos gregos. Gregos, para 
crianças? Não sei, disse o Oscar. Este ano vamos improvisar. Era isso. Improvisariam. A Mirthes estranhou, mas o Oscar era o diretor. Ele é 
que mandava. E o Oscar fez questão que a Katy participasse da peça. Seria uma princesa. Uma princesa grega. As crianças gostavam de 
princesas. E a prima Gessi seria o macaco da princesa. “Como é música grega?” quis saber o primo Klerison. “Improvisa!” ordenou Oscar. 
 
••A peça não ia bem. Oscar, no papel de rei, pai da princesa, cochichava para os outros. Inventava suas falas, empurrava-os de um lado 
para o outro. A prima Gessi não obedecia mais suas ordens. Suas macaquices era o que fazia mais sucesso com as crianças. “Oscar”, 
cochichou a Mirthes, “as crianças não estão entendendo nada!” E então, Oscar tomou a decisão: “Nelson Rodrigues.” “O quê, Oscar?!” 
“Vamos para um final Nelson Rodrigues.” O pai atacaria a própria filha. A beijaria violentamente, começaria a rasgar sua túnica e... “Oscar, 
as crianças!” Oscar caiu em si. Mirthes tinha razão. Era preciso improvisar outro final. O macaco se transformaria num príncipe – o tio Jesus 
– que casaria com a princesa. Era isso. Além de tudo, seria uma maneira de tirar a prima Gessi de cena. 

 
(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 

 
 
QUESTÃO 01 
 

Ao longo da leitura da história II, delineia-se: 
A) Exaltação ao verão brasileiro.  
B) Crítica ao relacionamento amoroso entre adolescentes. 
C) Representação de comportamentos que ferem a família brasileira. 
D) Cena de verão com quebra de expectativa no final, intencionada pelo autor. 
E) Descrição de quadros da vida que se assemelham a contos de fada atuais. 
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QUESTÃO 02 
 

O pronome outro, no título, indica 
A) indefinição das histórias apresentadas. 
B) oscilação das cenas construídas. 
C) contraposição a relatos anteriores. 
D) irrelevância dos assuntos tratados. 
E) inclusão em universo maior de histórias. 
 
QUESTÃO 03 
 

Em Mas naquele ano, a irmã mais velha da Mirtes, a Iolanda, veio do Espírito Santo passar o verão com eles e trouxe sua enteada, o 
Mas funciona como 
A) conector de oposição à idéia anterior. 
B) pronome intensificador. 
C) marcador oral de progressão.  
D) pronome adjetivo. 
E) advérbio que expressa circunstância de tempo. 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Há predominância de descrição como organização da unidade temática. 
(      ) O descumprimento das normas gramaticais revela o desleixo da variedade lingüística usada pelo autor. 
(      ) O texto foi construído em registro informal com tom oral. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V 
B) F, F, V 
C) V, F, V  
D) F, V, F 
E) V, F, F 
 
QUESTÃO 05 
 

Marque o trecho em que há exemplo de conotação.  
A) O soluço aumentou. 
B) Oscar teve a sensação de ser lambido pela voz dela. 
C) Oscar no papel de rei, pai da princesa 
D) ...ela engravidou. 
E) E a prima Gessi seria o macaco da princesa. 
 
QUESTÃO 06 
 

Em Além de tudo, seria uma maneira de tirar a prima Gessi de cena., o conector indica idéia de adição. Assinale o período em que há 
expresso esse mesmo sentido. 
A) A vontade do menino era tanta, que ele saiu da sala para comer. 
B) A fim de não ser convocado, o jogador simulou dores no joelho. 
C) Fique em Chapada no fim de semana, que haverá muitas comemorações. 
D) Mesmo que isso custe caro à população, o imposto será mantido. 
E) O funcionário, em acréscimo, justificou o porquê da sua decisão. 
 
QUESTÃO 07 
 

Em qual alternativa o uso da vírgula serve para substituir um termo elíptico? 
A) Amanhã, ou melhor, sábado, poderemos viajar. 
B) Naquele exato momento, todos se calaram. 
C) Maria, que foi classificada no concurso, tomou posse. 
D) Ela prefere cinema e eu, Orkut. 
E) Gregos, para as crianças? 
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QUESTÃO 08 
 

A respeito do uso do pronome oblíquo na escrita padrão, analise as construções abaixo. 
 

I  - A beijaria violentamente. 
II  - Ele não iria abandoná-la com o bebê. 

III  - Abraçaram-se aliviados. 
IV  - ...e ele sempre culparia ela por isto. 

 

Estão corretas as construções: 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
E) I e III, apenas. 
 
QUESTÃO 09 
 

Em Os mais velhos inventavam uma história, distribuíam os papéis, ensaiavam e apresentavam a peça nos fundos da casa., NÃO há 
A) expressão funcionando como complemento nominal. 
B) uso de verbos transitivos diretos. 
C) emprego de mais com valor de advérbio. 
D) verbos flexionados no plural em concordância com sujeito “os mais velhos”. 
E) emprego do tempo verbal imperfeito, indicando ações tomadas como não concluídas. 
 
QUESTÃO 10 
 

Na frase Acho que dá, o vocábulo que possui a mesma função que no trecho 
A) Oscar disse que estava pensando em fazer alguma coisa. 
B) Oscar, que também se encarregava da direção. 
C) O que é isso, Oscar? 
D) O quê, Oscar? 
E) Mais do que uma besteira. 
 

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE 
 

QUESTÃO 11 
 

Sobre a direção das ações e dos serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) No âmbito da União, é exercida pelo Ministério da Saúde. 
(      ) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, é exercida pelas Secretarias de Saúde ou órgãos equivalentes. 
(      ) No âmbito dos Municípios, é exercida pelas Secretarias Municipais de Saúde ou órgão equivalente. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V 
B) V, V, F 
C) F, V, V 
D) V, F, V 
E) F, F, V 

 
QUESTÃO 12 
 

Segundo a Constituição Federal brasileira de 1988, a regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e serviços de saúde 
cabem ao Poder 
A) Particular. 
B) Filantrópico. 
C) Conveniado. 
D) Privado. 
E) Público. 
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QUESTÃO 13 
 

NÃO é fator determinante e condicionante da saúde, de acordo com a legislação vigente: 
A) Lazer 
B) Moradia 
C) Cosméticos 
D) Transporte 
E) Saneamento 
 
 
 
QUESTÃO 14 
 

Sobre a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
(      ) Estabelece as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
(      ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F 
B) F, V, V 
C) V, F, V 
D) F, F, V 
E) V, F, F 
 
 
QUESTÃO 15 
 

Sobre as competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Coordenar o Sistema Nacional de Auditoria. 
(      ) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
(      ) Colaborar com a União e com os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V 
B) F, V, V 
C) F, V, F 
D) F, F, V 
E) V, V, F 

 
 
 
QUESTÃO 16 
 

Sobre prestação de serviços privados de assistência à saúde, de conformidade com a legislação da saúde, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) As entidades filantrópicas e as sem fim lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde só é possível quando prevista em lei. 
C) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função 

de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada. 
E) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela 

direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. 
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QUESTÃO 17 
 

Sobre as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a legislação específica da saúde, considere: 
 

I  - Conferência de Saúde 
II  - Auditoria em Saúde 

III  - Conselho Local de Vigilância 
IV  - Conselho de Saúde 

 

São instâncias colegiadas do SUS 
A) II e III, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
 
QUESTÃO 18 
 

Qual requisito NÃO é exigido dos Municípios, Estados e Distrito Federal para receberem recursos financeiros da União para a 
cobertura das ações e serviços de saúde? 
A) Fundo de Saúde 
B) Conselho de Saúde 
C) Plano de Saúde 
D) Relatórios de Gestão 
E) Serviço de Vigilância em Saúde 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 

Em relação à vigilância sanitária, prevista na legislação da saúde, assinale a afirmativa correta. 
A) A vigilância sanitária está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, define o papel do Estado quanto à vigilância sanitária. 
C) Os gastos com os serviços de vigilância sanitária devem ser arcados pelo setor privado. 
D) A vigilância sanitária deve tratar exclusivamente de questões referentes ao lazer e vestuário. 
E) As doenças endêmicas são a principal preocupação da vigilância sanitária. 
 
 
 
QUESTÃO 20 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) previsto na legislação da saúde. 
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
B) Igualdade da assistência à saúde, observadas as diferenças de classe social. 
C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre a sua saúde. 
E) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 

A figura abaixo representa o dente 21, cujas faces estão numeradas. A coluna da direita apresenta a denominação dessas faces. 
Numere a coluna da direita de acordo com a figura da esquerda. 
 
 
 

(      ) Face vestibular 

(      ) Face distal 

(      ) Face incisal 

(      ) Face mesial 
 
 
 
Assinale a seqüência correta. 
A) 2, 3, 1, 4 
B) 2, 3, 4, 1 
C) 4, 3, 2, 1 
D) 4, 1, 2, 3 
E) 3, 4, 2, 1 
 
QUESTÃO 22 
 

A figura abaixo representa um dente e os números indicam tecidos que o compõem. 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação dos tecidos indicados. 
A) 1 - esmalte; 3 - dentina 
B) 2 - dentina; 3 - cemento 
C) 4 - polpa dentária; 1 - cemento 
D) 2 - polpa dentária; 1 - esmalte 
E) 4 - dentina; 2 - polpa dentária 
 
QUESTÃO 23 
 

A notação gráfica dos dentes permanentes pode ser feita representando-se esquematicamente o quadrante e assinalando-se o 
número do dente. Assinale a correta identificação da notação gráfica dada. 
 

A) 4  Segundo pré-molar superior esquerdo 
   

B) 5  Primeiro pré-molar inferior direito 
 

C) 8  Terceiro molar inferior direito 
 

D) 2  Canino superior esquerdo 
   

E) 6  Primeiro molar superior direito 
 

2 1 

4 

3 

3 

4 2 

1 
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QUESTÃO 24 
 

Em que idade, aproximadamente, acontece a erupção do último dente decíduo? 
A) 2 anos 
B) 14 meses 
C) 3 anos 
D) 6 anos 
E) 6 meses 
 
 
QUESTÃO 25 
 

No arco superior de uma dentição decídua há 4 dentes 
A) incisivos. 
B) caninos. 
C) segundos molares. 
D) primeiros pré-molares. 
E) primeiros molares. 
 
 
QUESTÃO 26 
 

Abaixo são apresentadas radiografias usadas em Odontologia, numeradas de 1 a 4. 
 

   
1 2 3 

 

 
4 

 
Assinale a alternativa que apresenta a identificação correta das radiografias dadas. 
A) 1 - Interproximal;  2 - Oclusal;   3 - Panorâmica;   4 - Periapical. 
B) 1 - Oclusal;   2 - Periapical;   3 - Panorâmica;  4 - Oclusal. 
C) 1 - Panorâmica;  2 - Interproximal;   3 - Oclusal;   4 - Periapical. 
D) 1 - Oclusal;   2 - Panorâmica;   3 - Periapical;   4 - Interproximal. 
E) 1 - Periapical;  2 - Interproximal;   3 - Oclusal;   4 - Panorâmica.  
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QUESTÃO 27 
 

Sobre os usos da radiografia periapical, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Determinar a forma, o comprimento e o número de raízes do dente. 
(      ) Apontar a relação entre o dente e estruturas vizinhas. 
(      ) Revelar a presença de processos destrutivos causados por doença ou infecção. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F 
B) F, F, V 
C) V, V, V 
D) F, V, F 
E) V, F, V 
 
 
QUESTÃO 28 
 

Qual material NÃO é utilizado em restaurações dentárias? 
A) Amálgama de prata 
B) Cimento ionômero de vidro 
C) Resina composta 
D) Silicone 
E) Porcelana 
 
 
QUESTÃO 29 
 

Na montagem da bandeja para realização de exame clínico, qual instrumento NÃO deve constar? 
A) Espelho bucal 
B) Sonda exploradora 
C) Espátula de Hollenback 
D) Pinça para algodão 
E) Cureta para dentina 
 
 
QUESTÃO 30 
 

Assinale a alternativa em que todos os instrumentais fazem parte da bandeja para exodontia. 
A) Sonda exploradora, sindesmótomo, cureta para dentina. 
B) Cureta de Lucas, sonda exploradora, brunidores. 
C) Fórceps, cureta para dentina, tubete de anestésico. 
D) Sindesmótomo, fórceps, cureta de Lucas. 
E) Brunidores, tubete de anestésico, fórceps. 
 
 
QUESTÃO 31 
 

Sobre os procedimentos de assepsia/desinfecção de caneta de alta rotação, marque V para os indicados e F para os não indicados. 
 

(      ) Utilizar gaze umedecida em solução fenol sintético. 
(      ) Mergulhar a peça em soluções de assepsia ou álcool. 
(      ) Esterilizar a peça em autoclave. 
(      ) Esterilizar a peça em estufa. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F, F 
B) V, F, F, F 
C) F, F, V, V 
D) V, F, V, F 
E) F, V, F, V 
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QUESTÃO 32 
 

Assinale a alternativa em que todos os materiais e instrumentais são utilizados para realizar isolamento absoluto. 
A) Sugador de saliva, fio dental, pinça porta-grampos e caneta de alta rotação. 
B) Grampos, lençol de borracha, arco de Young e lubrificantes. 
C) Lençol de borracha, arco de Young, seringa carpule e pinça para algodão. 
D) Lubrificantes, pinça para algodão, grampos e cureta. 
E) Fio dental, pinça porta-grampos, cureta e caneta de alta rotação. 
 
QUESTÃO 33 
 

Sobre biossegurança, analise as afirmativas. 
 

I  - Envolve ações que contribuem para a segurança da vida no cotidiano, englobando fatores físicos, ergonômicos, químicos, 
biológicos. 

II  - Um dos primeiros passos para a biossegurança é a anamnese, pela qual obtêm-se informações do paciente, por exemplo, se é 
portador de doença sexualmente transmissível, se usa drogas. 

III  - No atendimento a paciente portador de tuberculose, basta o uso de gorro e luvas para bloquear o contágio. 
IV  - Luvas, máscara, gorro e óculos são equipamentos de proteção individual utilizados em clínica odontológica. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) II e IV, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
E) I, II e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 34 
 

Assinale a alternativa em que todos os elementos de trabalho dados são utilizados pelo Atendente de Consultório Dentário. 
A) Unidade suctora e mesa auxiliar. 
B) Cadeira odontológica e seringa tríplice. 
C) Armários e caneta de alta rotação. 
D) Fórceps e mocho. 
E) Amalgamador e bisturi elétrico. 
 
QUESTÃO 35 
 

Sobre medidas que contribuem para a prevenção de acidentes no trabalho odontológico, assinale a afirmativa correta. 
A) Diques de borracha e sugador de alta potência devem ser usados sempre que possível. 
B) Objetos contaminados podem ser jogados na cesta de lixo ou guardados temporariamente nos bolsos dos uniformes. 
C) A passagem das seringas do Atendente ao Cirurgião Dentista deve ser feita sobre o paciente. 
D) O Atendente pode se alimentar, beber e fumar no local de trabalho, desde que não na presença do paciente. 
E) No caso de um instrumental cair no chão, basta lavá-lo para utilizá-lo novamente. 
 
QUESTÃO 36 
 

A respeito de esterilização, processo indispensável em clínica odontológica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
 

(      ) Esterilização significa a destruição total de bactérias, fungos, vírus em sua forma vegetativa ou esporulada. 
(      ) Para a efetiva esterilização, é necessário o preparo prévio dos instrumentais, que consiste na pré-lavagem. 
(      ) Na autoclave, a esterilização dá-se pela ação do vapor de água sob pressão. 
(      ) A estufa é o meio mais seguro de esterilização dos aparelhos utilizados na clínica. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, V 
B) F, V, V, F 
C) V, V, V, F 
D) F, F, F, V 
E) V, V, F, F 
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QUESTÃO 37 
 

Sobre o trabalho de uma equipe odontológica, assinale a afirmativa correta. 
A) A organização do trabalho independe da preparação prévia do instrumental e do material necessários à atividade odontológica. 
B) O ACD deve conhecer os passos da técnica que está sendo desenvolvida pelo CD a fim de se antecipar às necessidades de 

instrumentalização. 
C) Na troca de instrumental, o ACD entrega primeiro o próximo instrumento a ser usado e depois retira o que está em uso. 
D) A racionalização das tarefas aumenta o trabalho e a produtividade do atendimento. 
E) É desnecessário o ACD dominar a nomenclatura correta dos instrumentos e materiais, pois essa tarefa cabe ao CD. 
 
QUESTÃO 38 
 

Sobre o Programa Saúde da Família (PSF), assinale a afirmativa correta. 
A) Foi elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, visando aproximar a população das policlínicas e hospitais 

públicos. 
B) Distancia-se dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS). 
C) A Secretaria Estadual de Saúde indica os municípios que participarão do PSF. 
D) O agente comunitário da saúde, que realiza visitas domiciliares e orientações às famílias, é o elo entre o serviço de saúde e as 

famílias. 
E) Nos municípios com PSF, as famílias devem se recadastrar mensalmente para obter os benefícios do programa. 
 
QUESTÃO 39 
 

Assinale a atribuição específica do Atendente no Programa Saúde da Família. 
A) Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade. 
B) Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras sob a supervisão do CD. 
C) Preparar o material e os instrumentais para o atendimento clínico e proceder à desinfecção e esterilização desses materiais e 

instrumentais. 
D) Executar ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva. 
E) Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências. 
 
QUESTÃO 40 
 

Sobre os deveres fundamentais do ACD, conforme o código de ética, considere: 
 

I  - Zelar pela saúde e dignidade do paciente. 
II  - Resguardar a privacidade do paciente durante todo o tratamento. 

III  - Guardar segredo profissional. 
IV  - Independentemente de exercer a função em setor público ou privado, promover a saúde coletiva. 

 

São deveres fundamentais do ACD 
A) II e IV, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) I, II, III e IV. 



 

 


