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C) apenas II, III e IV
D) I, II, III e IV

01. “Tratar de forma diferenciada os desiguais,
oferecendo mais a quem precisa mais, procurando
reduzir as desigualdades”. Esse enunciado é um dos
princípios éticos/doutrinários do Sistema Único de
Saúde (SUS), conhecido por:
A) eqüidade.
B) integralidade.
C) universalidade.
D) humanização.

06. A Emenda Constitucional N.º 29/2000 determinou
que os Estados, já em 2004, deveriam vincular, de
sua receita de impostos e de transferências
recebidas, para as despesas com saúde, a seguinte
percentagem:
A) 10%
B) 12%
C) 15%
D) 20%

02. A organização da Atenção Terciária em Saúde é
feita em pólos macrorregionais, através do sistema de
referência. No Ceará esses pólos estão localizados
nas seguintes cidades:
A) Fortaleza, Sobral e Crato.
B) Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.
C) Fortaleza, Quixadá e Juazeiro do Norte.
D) Fortaleza, Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte.

07. Marque o ordenador de despesas do Fundo
Municipal de Saúde – FMS.
A) Prefeito do Município.
B) Secretário Municipal de Saúde.
C) Secretário Municipal de Fazenda e/ou Finanças.
D) Secretário Municipal de Planejamento.

03. O Conselho de Saúde (Nacional, Estadual e
Municipal) possui a seguinte característica:
A) tem caráter provisório e deliberativo, reunindo-se
anualmente.
B) é somente composto por representantes do
governo e prestadores de serviço.
C) atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde.
D) cumpre as decisões do chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.

08. Considere as seguintes afirmativas sobre os
Planos de Saúde.
I. São documentos de intenções políticas, de
diagnóstico, de estratégias, de prioridades e de
metas.
II. Devem ser submetidos, na íntegra, aos Conselhos
de Saúde correspondentes em cada nível de gestão
do SUS.
III. Neles deverá constar o Quadro de Metas, com os
indicadores.
IV. O Quadro de Metas deve conter as metas
prioritárias de cada exercício mensal.
Estão corretos:
A) apenas I e II
B) apenas I, II e III
C) apenas II, III e IV
D) I, II, III e IV

04. Para cadastrar um novo estabelecimento de
saúde ou qualificar uma nova Equipe de Saúde da
Família, assim como para deliberar sobre assuntos
relacionados às Políticas Nacionais, o processo deve
obedecer a um fluxo já estabelecido, que se inicia
A) no município, por intermédio do Conselho
Municipal de Saúde.
B) na micro-região de saúde, através da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB-Regionais).
C) na macro-região de saúde, via Comissão
Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE).
D) na Secretaria Estadual da Saúde, por meio da
Conselho Estadual de Saúde (CESAU).

09. Marque uma condição para ser um Agente
Comunitário de Saúde.
A) Morar na comunidade onde trabalha há pelo
menos um ano.
B) Ter idade mínima de 21 anos.
C) Saber ler e escrever (preferencialmente ter o 1.º
grau escolar).
D) Ter disponibilidade de 6 horas diárias para exercer
seu trabalho.

05. Considere as seguintes responsabilidades:
I. Promover as condições e incentivar o poder
municipal para que assuma a gestão da atenção à
saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da
atenção integral.
II. Assumir, em caráter transitório, a gestão da
atenção à saúde daquelas populações pertencentes a
municípios que ainda não tomaram para si esta
responsabilidade.
III. Promover a harmonização, integração e a
modernização dos sistemas municipais, compondo,
assim, o SUS – Estadual.
IV. Participar do financiamento do SUS, juntamente
com os governos federal e municipais.
Ao gestor estadual, compete:
A) apenas I e III
B) apenas I, II e IV

10. “Um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes
da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle de doenças e outros agravos”. Esse
enunciado é a definição de:
A) Vigilância à Saúde.
B) Vigilância Ambiental.
C) Vigilância Epidemiológica.
D) Vigilância Ocupacional.
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19. É correto indicar para a assepsia do isolamento
absoluto:
A) álcool iodado ou clorexidina.
B) mercúrio ou óxido de zinco.
C) eugenol ou fosfato de zinco.
D) eugenol ou água clorada.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
11. Segundo a resolução CFO-155 de agosto de
1984, é permitido ao ACD executar a seguinte tarefa:
A) revelar e montar radiografias.
B) elaborar restaurações de amálgama.
C) fazer moldagens com alginato.
D) realizar profilaxia e aplicação de flúor.

20. Para que um material seja esterilizado em
autoclave, existem alguns passos que são
recomendados antes do início da esterilização.
Marque- os.
A) Lavagem, embalamento, enxágüe e secagem.
B) Lavagem, enxágüe, secagem e embalamento.
C) Descontaminação,
lavagem,
secagem
e
embalamento.
D) Lavagem,
descontaminação,
secagem
e
embalamento.

12. Podemos classificar como um instrumento semicrítico:
A) pinça perfuradora.
B) arco de young.
C) moldeiras.
D) pinça clínica.
13. Pode ser denominado como
(equipamento de proteção individual):
A) porta amálgama.
B) arco de otsby.
C) lençol de borracha.
D) gorro.
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21. Em Odontologia, a esterilização de instrumentais
em autoclave é feita com
A) calor úmido.
B) calor seco.
C) radiações esterilizantes.
D) microesferas de vidro.

14. Sobre os materiais indicados para a feitura das
máscaras descartáveis, marque o que melhor
capacidade de filtração.
A) Fibra sintética.
B) Espuma.
C) Algodão.
D) Papel.

22. Um processo de esterilização inadequado pode
ocasionar danos aos instrumentais, como é o caso de
manchas superficiais de ferrugem que ocorrem
devido a
A) superaquecimento durante a esterilização.
B) remoção inadequada de substâncias químicas
detergentes.
C) permanência de matéria orgânica.
D) utilização de álcool absoluto.

15. Para o atendimento odontológico, as luvas de
procedimento devem ser feitas de
A) látex.
B) vinil.
C) algodão.
D) acetato.

23. A esterilização adequada realizada por processos
químicos, utilizando formaldeído a 38%, deve ser feita
pelo tempo de
A) 18 horas.
B) 10 horas.
C) 11 horas.
D) 12 horas.

16. Ainda sobre as luvas de procedimentos, é correto
afirmar, sobre a possibilidade de reaproveitamento,
que estas
A) podem ser esterilizadas com formaldeído.
B) devem ser reutilizadas após esterilização em
autoclave.
C) devem ser reaproveitadas após desinfecção com
glutaraldeído.
D) não devem ser reaproveitadas.

24. Pode ser indicado como um método de
desinfecção de instrumentais em Odontologia,
adequado para instrumentais semicríticos:
A) glutaraldeído a 2% por 30 minutos.
B) formaldeído a 5% por 10 minutos.
C) ácido paracético a 0,15 por 5 minutos.
D) álcool 70 por 20 minutos.

17. É correto afirmar que a clorexidina tem ação
eficaz contra
A) esporos.
B) gram-negativos.
C) gram-positivos.
D) vírus.

25. Sobre o processo de desinfecção do piso do
consultório odontológico, podemos indicar como
adequada a utilização de uma solução com
A) álcool iodado.
B) formol.
C) glutaraldeído.
D) hipoclorito de sódio.

18. Antes da realização de procedimentos cirúrgicos é
correta a realização de antissepsia da boca, podendo
ser indicado o bochecho de
A) soda clorada.
B) líquido de dakin.
C) clorexidina.
D) glutaraldeído.

26. O processo correto para a desinfecção de uma
cuspideira é lavar e desinfectar, respectivamente,
com
A) glutaraldeído e álcool absoluto.
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34. Ainda com relação ao odontograma podemos
dizer, corretamente, que o primeiro molar decíduo
quando descrito em algarismos romanos é
representado pelo número
A) I
B) II
C) III
D) IV

B) sabão e álcool absoluto.
C) álcool 70 e amoníaco.
D) glutaraldeído e amoníaco.

27. Um procedimento de descontaminação eficiente
para instrumentais críticos é a imersão destes em
A) água morna.
B) solução desinfectante.
C) água gelada.
D) álcool 70.

35. Podemos indicar como vantagens do formaldeído
para esterilização:
A) odor agradável.
B) não tóxico, quando inalado.
C) não irritante a pele.
D) menos corrosivo que o glutaraldeído.

28.
Pode ser apontada como característica da
limpeza realizada pela cuba de ultra-som em relação
à limpeza manual:
A) menor eficiência da limpeza.
B) incidência reduzida de lesões com instrumentais
perfuro-cortantes.
C) aumento de tempo de trabalho.
D) perigo aumentado de aerossolubilização de
partículas infectadas.

36. Ainda sobre a profilaxia é correto dizer que
durante esse procedimento pode ser usado o
seguinte material:
A) godiva.
B) pedra pomes.
C) hidróxido de cálcio.
D) eugenol.

29. Sobre os álcoois como desinfectantes, podemos
dizer, corretamente, que são
A) esporicidas.
B) eficientes contra vírus hidrofílicos.
C) irritantes leves da pele.
D) extremamente tóxicos.

37. Uma mesa clínica, arrumada para a realização de
um selante, tem, obrigatoriamente
A) ácido fosfórico.
B) cimento de fosfato de zinco.
C) óxido de zinco.
D) eugenol.

30. Os cuidados com a higiene bucal adequada são
muito importantes para a prevenção da cárie que,
quando se aprofunda no dente, pode atingir a polpa
dentária, podendo causa uma inflamação chamada
de
A) pericoronarite.
B) periodontite.
C) pericimentite.
D) pulpite.

38. É material indispensável para a realização de um
isolamento absoluto:
A) lençol de borracha.
B) porta amálgama.
C) sindesmótomo.
D) cureta para dentina.

31. O número de dentes de uma criança de quatro
anos de idade, com todos os dentes decíduos ou de
leite, em geral, é igual a
A) 20
B) 22
C) 24
D) 28

39. Indique o instrumental utilizado para a realização
de uma resina fotopolimerizável.
A) Sindesmótomo.
B) Espátula de inserção.
C) Alicate 139.
D) Fórceps.

32. Marque a alternativa que indica os dentes que só
aparecem na dentição permanente.
A) Pré-molares.
B) Caninos.
C) Incisivos centrais.
D) Incisivos laterais.

40. Pode compor uma mesa auxiliar para a feitura de
uma restauração de amálgama:
A) brunidores.
B) sindesmótomo.
C) alicate 442.
D) alavanca.

33. A unidade dentária 23 corresponde ao dente
canino:
A) superior direito.
B) superior esquerdo.
C) inferior direito.
D) inferior esquerdo.

41. Deve ainda estar, dentre os utilizados para a
confecção de uma restauração de amálgama, o
seguinte instrumental:
A) sindesmótomo.
B) condensadores.
C) alavanca.
D) fórceps.
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50. Uma faixa escura na radiografia pode ser
conseqüência de
A) excesso de revelação.
B) exposição parcial à luz.
C) excesso de tempo na água.
D) excesso de fixação.

42. Durante a manipulação dos materiais
odontológicos um cuidado importante é não utilizar
um conta-gotas único para dois ou mais materiais.
Marque o que acontecerá com uma resina acrílica,
por exemplo, que teve seu conta-gotas utilizado
anteriormente pelo eugenol.
A) Presa rápida.
B) Não pegará presa.
C) Ficará sem cor.
D) Ficará fosca.

43. O mercúrio é utilizado para a preparação do
seguinte tipo de restauração:
A) resina composta.
B) ionômero de vidro.
C) resina acrílica.
D) amálgama.

44. Marque o material imprescindível para a
realização de uma restauração de resina composta.
A) Ácido fosfórico.
B) Cimento de zinco.
C) Óxido de zinco.
D) Eugenol.

45. Marque uma função do cimento de ionômero de
vidro.
A) Cimento cirúrgico.
B) Material de moldagem.
C) Material para confecção de moldeira individual.
D) Material restaurador.
46. Indique o material utilizado para produzir modelos
a partir de moldagens bucais.
A) Cera.
B) Gesso.
C) Godiva.
D) Óxido de zinco.
47. Marque a opção que contém um material de
moldagem.
A) Resina composta.
B) Resina acrílica.
C) Amálgama.
D) Alginato.
48. Com relação ao processamento de radiografias é
correto afirmar que a seqüência correta para sua
realização é
A) revelador, água e fixador.
B) revelador, fixador e álcool.
C) revelador, clorexidina e fixador.
D) revelador, fixador e água.
49. Quando a radiografia fica muito clara, a ACD pode
ter cometido o seguinte erro:
A) pouco tempo no revelador.
B) muito tempo na água.
C) muito tempo no fixador.
D) pouco tempo na água.
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