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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

NUNCA é TARDE PARA AMAR
Frei Betto

1.  Faz tempo. Trinta e seis anos. Eu morava em Vitória. Havia ali uma comunidade monástica 
ecumênica, sucursal do Mosteiro de Taizé, na França, que congrega protestantes e católicos.

3.  O mais jovem, Henri, tinha 24 anos. Como quase todo europeu que pisa pela primeira vez 
em nosso país, estava fascinado com o Brasil: o calor, a luminosidade, as frutas, a religiosi-
dade do povo e, sobretudo, o acolhimento, este dom que a nossa gente tem de ficar amiga de 
infância cinco minutos depois de conhecer uma pessoa.

7.  Trouxe-o a Minas. Queria que Henri visitasse Belo Horizonte, Ouro Preto, Congonhas do 
Campo. Já outros europeus que eu convidara às Alterosas haviam se maravilhado com a 
harmonia barroca da antiga Vila Rica. E mais ainda ao saber que aquelas ladeiras guardam 
histórias libertárias, enquanto suas igrejas, cujas torres agulham o céu plúmbeo, exibem a 
arte incomparável de Aleijadinho. Não fosse o Brasil um país periférico, Antônio Francisco 
Lisboa seria mundialmente tão venerado quanto Michelangelo.

13.  Em Belo Horizonte, apresentei Henri a meus amigos, entre os quais Cláudia, 34 anos, 
recém-divorciada após oito anos de casamento, mãe de um menino. Cláudia havia morado 
uns tempos em Paris e, portanto, dominava a língua francesa, o que facilitou a comunicação 
entre os dois. 

17.  Henri ficou tocado por ela. Chegou mesmo a se declarar a ela. A sedução, entretanto, não 
foi recíproca. Cláudia considerou-o um homem inteligente, bonito, e a diferença de idade pe-
sou menos que o escrúpulo de não querer ver o jovem monge largar o hábito para iniciar um 
relacionamento após um encontro fortuito.

21.  Meses depois, Henri retornou à Taizé. Durante certo período, sublimou sua repentina pai-
xão na amizade alimentada por cartas frequentes entre ele e Cláudia. Depois, a correspon-
dência esmoreceu, Henri abandonou a vida monástica e dele Cláudia não teve mais notícias.

 Graças ao domínio do idioma francês, ela se empregou numa grande empreiteira brasileira 
com obras na África e morou no Senegal, na Mauritânia e na Argélia.

26.  Ano passado – 36 anos depois – Cláudia, agora com 68 anos e um neto, navegava no Fa-
cebook quando seu nome foi identificado por outro internauta. “Você é você mesma?”, inda-
gou Henri do outro lado do mundo. Era. O contato entre os dois foi reatado e, súbito, explodiu 
uma paixão recíproca.

30.  Henri, hoje com 60 anos, é economista bem-sucedido em Londres. Após largar o mosteiro, 
casou com uma asiática que já tinha três filhos e, com ele, ela teve mais dois. A relação durou 
16 anos. Há 11 Henri se separou da mãe de seu casal de filhos.

 Desde outubro passado, Henri já veio duas vezes ao Brasil reencontrar Cláudia. Agora pre-
tende se aposentar e levá-la para uma viagem turística pelo Reino Unido: Escócia, Gales etc. 
Perguntei à Cláudia se está apaixonada. Deu um largo sorriso de moça feliz e respondeu: 
“Estou amando  o amor”. [...]

 A vida ensina: o coração não tem idade.

(Disponível em: http://odia.terra.com.br/portal/opinião/html/2011/2. Acesso em 21/09/2011)
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QUESTÃO 01

Baseando-se no título do texto “Nunca é tarde para amar” 
pode-se interferir que

a) o advérbio de negação inibe a contextualização do ob-
jeto referendado do amor.

b) o sentimento de amor não ultrapassa as fronteiras.
c) a tecnologia não facilita o reencontro entre pessoas 

envolvidas sentimentalmente.
d) um relacionamento amoroso pode ser possível, não 

obstante um longo período de ausência.

QUESTÃO 02

A explicação para o trecho transcrito do texto está COR-
RETAMENTE expressa nos parênteses em:

a) “[...] dom que a nossa gente tem de ficar amiga de 
infância cinco minutos depois [...]”– linhas 5 e 6.

 ( A cada cinco minutos somos capazes de conhecer 
uma nova pessoa).

b) “[...]  para iniciar um relacionamento após um encontro 
fortuito.” linhas 19 e 20.

 (Alguns relacionamentos acontecem exclusivamente 
por sorte.)

c) “[...] a correspondência esmoreceu [...]” linhas 22 e 23 
 ( A frequência com que as cartas eram enviadas tor-

nou-se menor )
d) “[...] navegava no Facebook quando seu nome foi 

identificado por outro internauta. [...]” linhas 26 e 27.
 (pesquisava a esmo pelo site, porque não tinha domí-

nio dessa tecnologia).

QUESTÃO 03

Ao elaborar o texto, o autor

a) mostra que o amor é capaz de vencer o tempo e a 
distância, sejam eles quais forem.

b) focaliza o tema do amor como valor inconstante no 
ser humano.

c) repudia os relacionamentos entre pessoas de nacio-
nalidades diferentes.

d) evidencia um tratamento irônico em relação ao amor e 
às pessoas maduras.

QUESTÃO 04

Releia o fragmento:

“[...] e, sobretudo, o acolhimento, este dom que a nossa 
gente tem de ficar amiga de infância cinco minutos depois 
de conhecer uma pessoa.” ( 2º parágrafo ).

Nessa frase, encontra-se valorizada, principalmente, a re-
lação entre

a) acolhimento e receptividade.
b) coletividade e semelhança.
c) reconhecimento e acolhimento.
d) relevância e receptividade.

QUESTÃO 05

Releia o fragmento:

“Cláudia havia morado uns tempos em Paris e, portanto, 
dominava a língua francesa, o que facilitou a comunica-
ção entre os dois.” (4º parágrafo).

A conjunção destacada explicita, entre as orações desse 
período, uma relação de:

a) oposição.
b) conclusão.
c) concessão.
d) consequência.

QUESTÃO 06

A alternativa, cujos vocábulos recebem acento gráfico, 
pelas mesmas razões dos indicados a seguir, é:

plúmbeo – monástica – francês - já

a) você – asiática – levá-la – lá.
b) correspondência – Cláudia – recém – é.
c) súbito – ecumênica – céu – à.
d) libertárias – África – está – há.

QUESTÃO 07

Leia os trechos abaixo:

I. “[...] Antônio Francisco Lisboa seria mundialmente tão 
venerado quanto Michelangelo.”

II. “[...] é economista bem-sucedido em Londres.”
III. “[...] exibem a arte incomparável de Aleijadinho.”

Quanto aos processos de formação de palavras, só NÃO 
está correto o que se afirma em:

a) I, ocorre um advérbio formado por derivação sufixal.
b) III, o nome “Aleijadinho” é formado por sufixação.
c) II, “bem-sucedido” sofreu aglutinação.
d) III, “incomparável” recebeu um prefixo com valor de 

negação.
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PROVA DE ESTATUTO DO SERVIDOR

QUESTÃO 08

Correlacione os itens (I a V) ao tempo verbal indicado nos 
parênteses.

I. Existe, sim, uma ameaça à nossa sobrevivência.
II.  Toda criança deveria ter uma família ou uma estrutura 

doméstica relativamente estável.
III.  Alguns dos maiores cientistas do mundo já insistiam 

nessa ideia de clonagem de seres humanos.
IV.  Vimos isso no degelo da Groelândia e da Antártida.
V.  Aquele que votara secretamente seria o escolhido, 

ironicamente.
 
(    ) O tempo verbal indica um fato passado já concluído.
(    ) O tempo verbal indica uma ação que se repetia fre-

quentemente.
(    ) O tempo verbal denota um fato hipotético.
(    ) O tempo verbal expressa uma ideia de algo que 

ocorreu em um passado anterior ao momento da 
narração.

(    ) O tempo verbal indica uma ação que se realiza no 
momento da fala.

Marque a alternativa CORRETA na ordem de cima para baixo:

a)  I, II, IV, V, III.
b)  IV, II, III, I, V.
c) V, IV, III, I, II.
d)  IV, III II, V, I.

QUESTÃO 09

Releia o fragmento:

“(...) há verbos transitivos que necessitam de uma pre-
posição para estabelecer um nexo de dependência sin-
tático-semântica entre as palavras.” 

A alternativa que apresenta verbo transitivo indireto é:

a) precisamos aqui de um novo paradigma, menos usual.
b) ponhamos as coisas no devido lugar.
c) a notícia se alastrava por todo o continente e ecoava 

em todas as bocas.
d) o mundo moderno está à margem do desenvolvimen-

to ideal.

QUESTÃO 10

Assinale a única alternativa em que o verbo dos parên-
teses deverá se flexionar no plural para adequar-se ao 
padrão formal da língua portuguesa:

a) os aspirantes a pilotos pareciam ( estar ) nervosos ou 
impacientes.

b) o natural era as secretárias ( entregar ) seus relatórios.
c) todos os alunos deveriam ( conectar-se ) aos apare-

lhos a eles designados. 
d) os convidados, ante a confusão, estavam na iminên-

cia de ( ir ) embora.

QUESTÃO 11

A prova em questão retrata aspectos da lei complementar 
municipal de 02/2000, sobre o estatuto dos funcionários 
civis do município de Ouro Preto/MG.

Sobre as condutas que podem gerar a demissão do servi-
dor público, coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras 
ou (F) para as afirmativas Falsas.

(    )  será demitido o servidor que pratique ofensa moral 
contra particular fora do serviço.

(    )  será demitido o servidor que se embriague eventual-
mente.

(    )  será demitido o servidor que abandone o cargo.
(    )  será demitido o servidor que trabalhe com probidade 

administrativa.

Marque a alternativa CORRETA.

a) F, V, F, F.
b) F, F, V, F.
c) F, F, V, V.
d) V, V, F, V.

QUESTÃO 12

São formas de provimento de cargos públicos:

a) classificação, nomeação e reversão.
b) promoção, readaptação, e remoção.
c) aproveitamento, reintegração e promoção.
d) nomeação, reversão e inserção.

QUESTÃO 13

As penas disciplinares previstas no Estatuto do Servidor 
Público de Ouro Preto/MG, no artigo 193, são:

a) advertência verbal, demissão ou remoção.
b) suspensão, destituição de função gratificada e puni-

ção Administrativa.
c) reversão de cargo, demissão e cassação de autoriza-

ção efetiva.
d) demissão, exoneração de cargo em comissão e ad-

vertência escrita.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 14

Analise as afirmativas abaixo. 

I. o Servidor Público de Ouro Preto pode se ausentar do 
serviço 1 (um) dia, a cada 6 (seis) meses de trabalho 
para doar sangue.

II. ao se casar, o Servidor Público pode se afastar 8 (oito) 
dias consecutivos.

III. o Servidor Público de Ouro Preto pode se afastar 3 
(três) dias consecutivos em razão do falecimento de 
tios, madrasta, padrasto, netos, avós, enteados ou ir-
mãos.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) apenas uma afirmativa está correta.
b) apenas uma afirmativa está incorreta.
c) as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) as afirmativas I, II e III estão incorretas.

QUESTÃO 15

Analise as afirmativas abaixo, sobre Licenças do servidor 
de Ouro Preto:

I. a gestante terá 120 dias de afastamento remunerados 
a partir do 8º mês de gestação.

II. o servidor pode tirar dois anos de licença sem remu-
neração para tratar de assuntos particulares, mas tem 
que cumprir outras condições para não perder direito 
de retornar ao serviço ativo.

III. o servidor poderá requerer licença sem remuneração 
para acompanhar seu cônjuge em cumprimento de 
mandato eletivo, que inviabilize sua permanência no 
serviço público, durante o tempo de mandato, mas 
precisa cumprir outras condições, para não perder o 
direito de retornar ao serviço ativo.

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas uma afirmativa está correta.
b) apenas uma afirmativa está incorreta.
c) as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) as afirmativas I, II e III estão incorretas.

QUESTÃO 16

Coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas no que se refere à arte rupestre.

(     ) figuras com motivos naturalistas gravadas em su-
perfícies rochosas em que predominam as repre-
sentações humanas e de animais, tratadas de for-
ma esquemática constituem em um exemplo típico 
deste tipo de arte. 

(     ) construções monumentais como as pirâmides do 
Egito, que tinham como função principal servirem 
de sepultura aos faraós, constituem-se em exem-
plos clássicos desse tipo de arte. 

(     ) no Brasil, o Parque Nacional da Serra da Capivara, 
em São Raimundo Nonato, no Piauí, abriga um dos 
mais ricos e diversificados acervos de arte dessa 
natureza.

(     ) as Sete Maravilhas do mundo antigo constituem-se 
em exemplos artísticos do tipo rupestre.

Marque a alternativa CORRETA:

a) F – V – F – F.
b) V – F – V – F.
c) V – V – F – V.
d) F – V – V – V.

QUESTÃO 17

Constituíram-se em providências tomadas por dom João 
VI, após a migração da Coroa Portuguesa para o Brasil, 
EXCETO:

a) abertura dos portos às nações amigas de Portugal.
b) elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Por-

tugal e Algarves.
c) criação dos ministérios da Guerra e Estrangeiros, Ma-

rinha, Fazenda e Interior.
d) aprovação de uma lei que suprimia o tráfico negreiro 

em todas as possessões portuguesas.
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QUESTÃO 18

Sobre o processo de industrialização do Brasil, analise as 
afirmativas abaixo.

I. em 1919, as fábricas de tecidos, roupas, alimentos, 
bebidas e fumo eram responsáveis por 15% da produ-
ção industrial brasileira. 

II. a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek 
(1956-1960), concretizada em seu Plano de Metas, 
promoveu a instalação no país de filiais de indústrias 
multinacionais de bens de capitais e bens de consu-
mo. 

III. em 1942, teve início um período de investimentos es-
tatais em indústrias de base e nos setores de infraes-
trutura, como energia e transportes.  

IV. a partir da década de 1990, várias empresas estatais 
foram privatizadas, e o Estado brasileiro reduziu bas-
tante sua participação na produção industrial.

V. atualmente, a atividade industrial é responsável por 
cerca de 60% do PIB brasileiro. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas as afirmativas I, II, IV estão corretas.
b) apenas as afirmativas II, III, IV estão corretas.
c) apenas as afirmativas I, II, III estão corretas.
d) apenas as afirmativas I, II, V estão corretas.

QUESTÃO 19

Um dos traços mais marcantes da história, das últimas 
décadas, tem sido a globalização. Em um sentido mais 
geral, a palavra globalização diz respeito à abertura dos 
mercados para o comércio internacional, circulação ins-
tantânea de capitais de um país para outro, interligação 
mundial por meio de redes de computadores e acelera-
ção do tempo histórico. São consequências observáveis 
da globalização, EXCETO:

a) o corte sistemático de postos de trabalho em nome da 
eficiência, procedendo-se à substituição da mão-de-
obra por mecanismos e procedimentos resultantes do 
desenvolvimento tecnológico, sobretudo dos proces-
sos de automação.

b) a geração de maior desigualdade entre países ricos e 
pobres, em função de as nações mais desenvolvidas 
passarem a concentrar uma parte cada vez maior da 
riqueza mundial.

c) a velocidade dos meios de comunicação acentuou a 
tendência à formação de uma cultura global, isto por-
que as redes de notícias via satélite passaram a entrar 
em todos os lares, em qualquer parte do globo.

d) a estabilidade econômica mundial em função de mer-
cados antes intangíveis como das antigas Repúblicas 
Soviéticas e da China, passarem a integrar a ordem 
capitalista, após o término da Guerra Fria.

QUESTÃO 20

Sobre o programa de estabilização econômica elaborado 
durante a presidência de Itamar Franco, assinale as pro-
posições verdadeiras.

I. o programa foi elaborado pela equipe do ministro da 
Fazenda Fernando Henrique Cardoso e foi batizado 
de plano real.

II. o programa foi gradualmente implantado entre mea-
dos de 1993 e meados de 1994.

III. o programa previa o aumento gradativo do setor pú-
blico, com o Estado encampando setores estratégicos 
da economia, como o agronegócio. 

IV. a atuação de Fernando Henrique Cardoso, à frente do 
processo de estabilização econômica, garantiu-lhe a 
condição de sucessor de Itamar Franco na presidên-
cia da República. 

V. o programa de estabilização da economia, ao propor a 
diminuição da participação do Estado sobre a econo-
mia, refletia no Brasil, de forma mais visível, à influên-
cia do neoliberalismo. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas as afirmativas I, II, IV, V estão corretas.
b) apenas as afirmativas I, III, IV, V estão corretas.
c) apenas as afirmativas I, II, III, IV estão corretas.
d) apenas as afirmativas I, II, III, V estão corretas.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TéCNICO EM SAÚDE BUCAL

QUESTÃO 21

No processo de acompanhamento e avaliação contínua 
e sistemática, que é um dos princípios para atuação no 
campo da saúde bucal, quatro aspectos permitem avaliar 
os projetos/programas.

Correlacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª, identifican-
do as características de cada um dos aspectos.

I. Relevância (    ) verifica se a execução do progra-
ma está em consonância com o 
planejado.

II. Progresso  (    ) verifica-se em que medida os re-
sultados alcançados estão contri-
buindo para o cumprimento dos 
objetivos planejados.

III. Eficiência (    ) verifica se o programa ou suas 
atividades é necessário e corres-
ponde às necessidades concre-
tas e definidas.

IV. Impacto (    ) verifica se os resultados obtidos 
ou que serão obtidos justificam o 
esforço e o custo para alcançá-
los.

Assinale a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a) II, III, IV, I.
b) II, IV, I, III.
c) I, II, III, IV.
d) IV, III, II, I.

QUESTÃO 22

O ambiente de trabalho, suas instalações e equipamen-
tos, associados ao tipo de atividade desenvolvida, o con-
trole e prevenção de doenças, expõem o profissional de 
saúde a manifestações patológicas do tipo infectoconta-
giosa ou crônico-degenerativas, decorrentes de efeitos 
cumulativos.

Correlacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª

I. infectocontagiosa        (    ) hidrargiria
II. crônico-degenerativas (    ) DORT
 (    ) AIDS
 (    ) radiações ionizante
 (    ) hepatite

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a) II, II, I, II, I.
b) I, I, I, II, II.
c) II, I, II, I, II.
d) II, II, II, I, I.

QUESTÃO 23

O trabalho na atenção à saúde bucal requer o desenvol-
vimento de habilidades profissionais necessárias ao esta-
belecimento de uma comunicação efetiva com o cliente, 
que produza conhecimento. Faz parte do rol destas habi-
lidades, EXCETO:

a) propiciar um espaço para que o cliente possa expres-
sar aquilo que sabe, pensa e sente em relação à sua 
situação de saúde.

b) empregar uma linguagem técnica para impressionar 
o cliente.

c) acolher o cliente, prestando apoio emocional que se 
revele necessário.

d) estar atento aos apoios sociais e estruturais que fa-
voreçam a tomada de decisões e a manutenção de 
opções saudáveis.

QUESTÃO 24

Dentre as competências do Técnico em Higiene Dental, 
está o conhecimento. A seguir, são apresentados alguns 
dos conhecimentos que o THD deve ter. Assinale a afir-
mativa que NÃO corresponde ao conhecimento e sim à 
habilidade do THD.

a) processo saúde-doença.
b) psicologia das relações humanas.
c) políticas de saúde no Brasil/Sistema Único de Saúde 

– ênfase na atenção básica.
d) orientar indivíduos, famílias e grupos sobre medidas 

de proteção à saúde e prevenção de riscos ambien-
tais e sanitários em saúde.

QUESTÃO 25

São situações de emergência que comprovam a necessi-
dade de primeiros socorros, EXCETO:

a) alteração ou perda de consciência.
b) dificuldade respiratória.
c) dor no peito.
d) frequência respiratória do adulto, por minuto, entre 14 

e 18.
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QUESTÃO 26

Sobre Cárie e doença periodontal (gengival) assinale a 
afirmativa FALSA:

a) tanto a cárie quanto a doença da gengiva têm início 
na formação da “placa bacteriana”.

b) a bactéria principal, responsável pela formação da cá-
rie, é o estreptococos do grupo “mutans”.

c) as bactérias existentes em cáries profundas e gengi-
vas inflamadas quando caem na circulação sanguí-
nea, podem levar à formação de coágulos, que são 
a principal origem de ataques cardíacos e derrames.

d) os fluoretos têm efeito microbiano, aumentando a ca-
pacidade da placa bacteriana para produzir ácido.

QUESTÃO 27

Sobre radiografia periapical é correto afirmar, EXCETO:

a) são realizadas com o objetivo de se obter de forma 
mais detalhada a imagem da região em torno do pe-
riápice dentário.

b) são utilizados cilindros localizadores curtos e filmes 
periapicais padrão e filmes periapicais infantis para 
crianças até 6 anos.

c) o posicionamento do filme sempre deverá ter sua face 
ativa voltada para os feixes de raios X, com o picote 
próximo da coroa dentária.

d) em radiografias dos dentes anteriores, o filme deve 
ser posicionado de forma que seu longo eixo fique ho-
rizontal, enquanto para radiografias dos dentes poste-
riores, o longo eixo permaneça na vertical.

QUESTÃO 28

Assinale a afirmativa CORRETA em relação à oclusão 
dental:

a) a ATM (Articulação Temporomandibular) é a articula-
ção que permite o movimento de abertura e fecha-
mento da boca.

b) durante a fala, mastigação ou deglutição a ATM fica 
imóvel.

c) a ATM não faz parte do sistema estomatognático (co-
nhecido com mastigador).

d) como outras articulações sinoviais a ATM não é lu-
brificada pelo líquido sinovial.

QUESTÃO 29

Em relação à ergonomia em odontologia é correto afir-
mar, EXCETO:

a) o esquema de circulação do paciente deve ser es-
tratégico: sua admissão e saída devem ser mediante 
porta à direita ou à frente da cadeira clínica, para que 
não interfira na área de ação de CD e ACD.

b) os mochos de CD e de ACD nunca devem ter as mes-
mas características.

c) especial atenção deve ser dispensada à coluna ver-
tebral durante a realização do procedimento: os movi-
mentos de lateralidade devem ser reduzidos e os de 
torção, abolidos.

d) pontas ativas é o nome genérico das canetas de alta 
e baixa rotação, bem como da seringa tríplice.

QUESTÃO 30

Do Sistema de Informação em Saúde, é verdadeiro afir-
mar, EXCETO:

a) define-se informação como o significado que o ho-
mem atribui a um determinado dado, por meio de 
convenções e representações.

b) a informação é um suporte básico para toda atividade 
humana.

c) todo o nosso cotidiano é um processo permanente  de 
informação.

d) a finalidade da informação em saúde consiste em 
identificar somente problemas coletivos do quadro sa-
nitário de uma população.

QUESTÃO 31

Os Sistema de Informação em Saúde são classificados 
em, EXCETO:

a) clínicas.
b) administrativas.
c) estatístico-epidemiológicas.
d) biológicas.

QUESTÃO 32

São funções do prontuário nos Sistema de Informação em 
Saúde, EXCETO:

a) de comunicação.
b) gerencial.
c) de habilitação.
d) de educação.
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QUESTÃO 33

A despeito das utilidades do prontuário, para o usuário, 
nos Sistema de Informação em Saúde, pode-se afirmar, 
EXCETO:

a) as anotações existentes podem dispensar e simplifi-
car interrogatórios e exames complementares.

b) possibilitam atendimento mais seguro e mais eficiente.
c) quando houver necessidade de transferência de seto-

res e especialidades, ele perde seu valor.
d) representa o grande instrumento de defesa em caso 

de possíveis prejuízos e reinvidicaçoes.

QUESTÃO 34

São indicadores de saúde bucal utilizados pelo Ministério 
da Saúde, EXCETO:

a) indicadores de processo.
b) indicadores de estrutura.
c) indicadores Legais.
d) indicadores de resultados.

QUESTÃO 35

A respeito do planejamento em saúde bucal, é verdadeiro 
afirmar, EXCETO:

a) o planejamento está intimamente ligado ao conheci-
mento da realidade sobre a qual se quer agir.

b) ele deve estar sempre em sintonia com o planejamen-
to para o setor da saúde como um todo.

c) seu nível de abrangência deverá ser sempre um mu-
nicípio.

d) deve ser feito a partir de uma interação entre os obje-
tivos e as propostas no nível de município em intera-
ção com o planejamento local das unidades de saúde.

QUESTÃO 36

São indicadores do quadro epidemiológico no planeja-
mento de saúde bucal, EXCETO:

a) CPOD aos 8 anos.
b) porcentagem de livres de cáries aos 5 anos.
c) cobertura de ação coletiva escovação supervisiona-

da.
d) cobertura da primeira consulta odontológica progra-

mática.

QUESTÃO 37

São etapas para planejamento do componente educativo 
das ações de saúde, EXCETO:

a) Plano de ação.
b) Diagnóstico.
c) Revisão.
d) Execução.

QUESTÃO 38

É FALSO afirmar sobre a erupção dentária:

a) o primeiro dente permanente a erupcionar na cavida-
de bucal é o 21 ou 11.
b) o dente 65 é substituído pelo dente 25.
c) o dente  36  não pode ser substituído por outro dente.
d) o primeiro dente decíduo a erupcionar na cavidade 
oral é o 75 ou 85.

QUESTÃO 39

Na lavagem de mãos, previamente à realização de pro-
cedimentos cirúrgicos, os passos são os seguintes, EX-
CETO:

a) use sabão antisséptico e escova com cerdas macias 
ou esponjas embebidas em solução antisséptica.

b) escove, nesta ordem, unhas, dedos, palma e dorso 
das mãos e antebraços, até o cotovelo.

c) enxague em água corrente abundante.
d) seque com toalhas de papel previamente armazena-

das em compartimento seguro (porta papel toalha).

QUESTÃO 40

Das rotinas e do processamento dos artigos e equipa-
mentos, é FALSO afirmar:

a) a esterilização dos instrumentais deve ser feita com a 
utilização de calor seco.

b) os pacotes esterilizados devem ser manipulados o 
mínimo possível.

c) todos os instrumentais  devem ser submetidos ao 
processo de limpeza manual ou mecânica antes da 
esterilização.

d) após a realização de moldagens, deve-se realizar a 
sua lavagem prévia e descontaminação no consultório.




