PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 003/2010

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
INSTRUÇÕES
1. O tempo total concedido para a resolução da prova objetiva (Conhecimentos Gerais +
Conhecimentos Específicos) é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo destinado ao
preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e
demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no
cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver,
reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (de
“A” a “E”), das quais apenas 1 (uma) é correta.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do
caderno de prova.
6. Transcreva com caneta esferográfica transparente, de tinta preta ou azul, as respostas da
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de
correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de
preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações,
bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares
ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato
do Concurso Público.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da
sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser
solicitados ao fiscal pelo candidato, ao saírem da sala onde realizaram a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá
entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após 1 (uma) hora do início da
prova.
10. Os 3 (três) últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar
as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última
folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.
__________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL

SETOR / GRUPO / ORDEM
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LÍNGUA PORTUGUESA

01

05

10

15

Texto
Em 1940 estava já funcionando a máquina que ele montara para ganhar dinheiro.
Associado a um primo seu e amigo íntimo, formado em direito, Tibério abrira um escritório
de advocacia administrativa e começara a vender a mais curiosamente abstrata das
mercadorias: influência. Era um negócio em que não empatava nenhum capital em
dinheiro. [...]
Esquentado, autoritário – a princípio cometeu o erro de empregar nessas gestões o que ele
chamava de “sistema gaúcho” e ir levando tudo e todos por diante “a grito no mais...”. O
primo foi franco com ele: “Olha, Tibé, não te esqueças que não estás na tua estância, onde
mandas e desmandas, gritas com teus peões e eles baixam a cabeça e te obedecem. Esse
negócio de bancar o valentão não dá resultado aqui no Rio. Os nortistas, os nordestinos e
os mineiros são, sem dúvida alguma, tão machos como nós e nos levam a vantagem de
serem muito mais espertos e habilidosos. Ou tu mudas de tática ou acabamos dando com
os burros n’água”.
Tibério não gostou da crítica mas procurou aproveitar a lição. Mudou de método. Aos
poucos aprendeu a paciência, a blandícia, a sinuosidade. Gestos violentos se foram
tornando cada vez mais raros. [...]
VERISSIMO, Erico. Incidente em Antares. São Paulo: Companhia de bolso, 2005. p. 60. [Adaptado]

01) Com base no texto, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(
(
(

) Segundo o primo, os gaúchos metidos a valentões podem ter problemas no Rio de Janeiro.
) No Rio de Janeiro, os nortistas, nordestinos e mineiros são mais numerosos que os
gaúchos.
) A máquina criada por Tibério fazia dinheiro.
) Ao contrário do que acontece no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul as pessoas
costumam obedecer a qualquer ordem dada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–F–V
F–V–F–F
V–V–V–F
V–F–F–F
F–F–V–V

02) Assinale a alternativa cuja resposta CORRETA se encontra no texto acima.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Quantas estâncias foram compradas com o lucro do negócio?
Qual era a formação profissional do primo do Tibério?
Como a mercadoria era entregue aos clientes?
Por que o escritório mudou de endereço?
Desde quando Tibério e o primo moravam no Rio de Janeiro?
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03) Assinale a alternativa em que a expressão extraída do texto adquire o CORRETO sentido
conotativo, estabelecido pelo contexto.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Capital em dinheiro
Mandar e desmandar
Dar com os burros n’água
Bancar o valentão
Aprender a paciência

04) Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE um sinônimo para a palavra blandícia
(linha 15), sem alterar o sentido do texto.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Aspereza
Dureza
Perspectiva
Desprezo
Meiguice

05) Assinale a alternativa CORRETA, em que a dupla de palavras está acentuada segundo a
mesma regra de acentuação gráfica.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Negócio – escritório
Máquina – gaúcho
Íntimo – gestões
Autoritário – estás
Peões – Tibério

06) Assinale a alternativa em que a pontuação está CORRETA, segundo a norma culta padrão do
português.
A( ) O tratado de paz, entre os Farrapos e os Imperiais tinha sido firmado com dignidade e
patriotismo.
B( ) Pouca gente entendeu a razão dessa mudança ou o sentido, da nova denominação.
C( ) O que muito o favoreceu nesse jogo dúplice foi o fato de o Povinho da Caveira ser uma
localidade de difícil acesso.
D( ) Durante mais de dez anos; Vacariano foi a autoridade suprema e inconteste na vila.
E( ) Nem mesmo o governo provincial tentava intervir, na vida daquela pequena comunidade,
ribeirinha.
07) Assinale a alternativa em que a concordância nominal está CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Foi desnecessário a acusação de maus-tratos.
Chegadas a sua hora e o seu momento, calou-se.
O interrogatório teve início meio-dia e meio.
Já estão inclusas no processo as manifestações dos ribeirinhos.
Há pouca opções de lazer na cidade.
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08) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a Lei Complementar no 063/2003.
Posse é:
A( ) o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função.
B( ) o ato pelo qual o servidor assume o cargo para o qual foi nomeado.
C( ) o ato pelo qual a Administração Pública Municipal faz a designação da pessoa para que seja
provida no exercício do cargo ou função pública.
D( ) o ato pelo qual o servidor investido em cargo de provimento efetivo é elevado ao nível
funcional imediatamente superior, dentro da respectiva classe.
E( ) o afastamento autorizado do cargo, durante certo período, fixado ou determinado na
autorização, com ou sem direito a perceber o pagamento da remuneração.
09) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna, de acordo com a Lei
Complementar no 063/2003.
Pelo nascimento de filho, o pai, servidor público, terá direito à licença paternidade de ___ dias
consecutivos, cabendo-lhe, nesse período, providenciar o registro civil da criança.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

15
5
7
10
3

10) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a Lei Complementar no 063/2003.
A ofensa moral contra pessoa, no recinto da repartição, sujeita o servidor à pena de:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

demissão.
advertência.
serviços comunitários.
censura.
suspensão.
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11) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas abaixo.
A Constituição Federal de 1988, no Cap. VII da ordem social e na Secção II, referente à
saúde, define, no artigo 196, que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante __________________________ que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua __________________________”.
A( ) políticas públicas – prevenção e recuperação.
B( ) políticas econômicas – promoção e recuperação.
C( ) políticas sociais e econômicas – cura e reabilitação.
D( ) políticas sociais – promoção e proteção.
E( ) políticas sociais e econômicas – promoção, proteção e recuperação.

12) Assinale a alternativa CORRETA.
O SUS é constituído pelo:
A( ) conjunto de serviços assistenciais prestados por órgãos e instituições federais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
B( ) conjunto de ações de saúde prestadas por órgãos e instituições federais, da administração
indireta e das fundações mantidas pelo poder público e privado.
C( ) conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
poder público.
D( ) conjunto de serviços de saúde prestados por órgãos e instituições federais e estaduais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
E( ) conjunto de serviços de saúde prestados por órgãos e instituições federais, da administração
direta e das fundações mantidas pelo poder público e privado.
13) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo.
Em relação ao processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS, a Lei no 8.142, de
28 de dezembro de 1990, tem como ponto importante a(o)...
A( ) controle social, criação das conferências e conselhos nos três níveis de governo,
universalidade de acesso aos serviços de saúde.
B( ) participação popular na gestão do SUS, transferência de recursos na área da saúde, criação
das conferências e conselhos em cada esfera de governo.
C( ) participação popular na gestão do SUS, transferência de recursos na área da saúde,
integralidade e equidade de atenção.
D( ) controle social, universalidade de acesso, integralidade, criação das conferências e
conselhos nas três esferas de governo.
E( ) participação popular na gestão do SUS, integralidade, universalidade de acesso,
transferência de recursos na área da saúde.
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14) Assinale a alternativa CORRETA, sobre a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, do SUS,
que regulamenta o direito à saúde.
A( ) Promoção, proteção e recuperação da saúde, acesso universal e igualitário das ações para
organização e funcionamento dos serviços.
B( ) Promoção, proteção e recuperação da saúde, educação popular para garantir o acesso dos
serviços.
C( ) Organização dos serviços privados, promoção, prevenção e recuperação da doença.
D( ) Organização dos serviços que integram o SUS de acordo com as normas estabelecidas
pelos gestores municipais de saúde.
E( ) Promoção, proteção e recuperação da saúde, informação, regionalização e acolhimento das
ações para funcionamento dos serviços.
15) Assinale a alternativa CORRETA, em relação aos princípios doutrinário-organizacionais
do SUS.
A( ) Acolhimento, universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e
regionalização.
B( ) Educação popular, integralidade, equidade, descentralização, hierarquização, regionalização,
resolubilidade.
C( ) Mobilização, igualdade, integralidade, descentralização, equidade, resolubilidade.
D( ) Universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e regionalização,
participação popular.
E( ) Integração, autonomia, integralidade, descentralização, equidade, hierarquização e
regionalização.
16) Assinale a alternativa CORRETA.
A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS – de 1996 representa
um avanço importante no modelo de gestão do SUS, principalmente na consolidação da
municipalização, revogando os modelos anteriores e propondo 2 (dois) novos modelos de
gestão:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

gestão plena de atenção básica e gestão semiplena do sistema municipal.
gestão parcial de atenção básica e gestão plena do sistema municipal.
gestão plena de atenção básica e gestão plena do sistema municipal.
gestão plena de atenção básica e gestão incipiente do sistema municipal.
gestão parcial de atenção básica e gestão semiplena do sistema municipal.

17) Assinale a alternativa CORRETA.
A NOB 96 introduziu alterações importantes na forma de repasse dos recursos através da
criação do Piso Assistencial Básico-PAB, que consiste em(no):
A( ) repasse dos recursos financeiros destinados à produção de serviços e ações, de
responsabilidade federal, estadual, municipal.
B( ) repasse em recursos financeiros, pelo Ministério da Saúde, para os procedimentos da
assistência básica e epidemiológica nos municípios.
C( ) pagamento direto, pelo Ministério da Saúde, dos serviços prestados pelos procedimentos da
assistência básica nos municípios.
D( ) repasse de recursos financeiros à produção de serviços de assistência básica da vigilância
sanitária e epidemiológica, de responsabilidade tipicamente municipal.
E( ) um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de
assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal.
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18) Assinale a alternativa CORRETA.
A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 – amplia as
responsabilidades dos Municípios na Atenção Básica e se organiza, propondo três estratégias
articuladas:
A( ) regionalização e organização da assistência, fortalecimento da autogestão, implantação dos
critérios de habilitação.
B( ) regionalização e organização da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e
atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
C( ) descentralização e organização da assistência, reestruturação da autogestão e atualização
dos critérios de habilitação de estados e municípios.
D( ) descentralização e organização da assistência, implantação da capacidade de autogestão e
atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
E( ) integralidade e organização da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e
implantação dos critérios de habilitação de estados e municípios.
19) Analise as afirmativas abaixo.
A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização,
de acordo com os preceitos do SUS. Os fundamentos da Atenção Básica estabelecidos pela
Política Nacional de Atenção Básica – PNAB são:
I. possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território
adstrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em
consonância com o princípio da equidade.
II. efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas
e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos,
vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e
coordenação do cuidado na rede de serviços.
III. desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adstrita,
garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
IV. valorizar os profissionais de saúde, por meio do estímulo e do acompanhamento constante de
sua formação e capacitação.
V. realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do
processo de planejamento e programação.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
B( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
C( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
D( ) Somente as afirmativas I e V estão corretas.
E( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
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20) Assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE às competências fundamentais
para o trabalho em equipe com Unidade de Saúde sob a Estratégia de Saúde de
Família (ESF).
A( ) Planejamento das ações, promoção e vigilância da saúde, atendimento único dos casos de
patologias crônicas.
B( ) Planejamento das ações, vigilância epidemiológica e sanitária, abordagem familiar e
atendimento das emergências.
C( ) Pronto-atendimento, promoção e vigilância da saúde, abordagem individual e curativa.
D( ) Planejamento das ações, promoção e vigilância da saúde, abordagem familiar e trabalho
interdisciplinar.
E( ) Planejamento das ações, prevenção e vigilância epidemiológica e sanitária, abordagem
individual e curativa.
21) Assinale a alternativa CORRETA.
É atribuição específica do Técnico de Enfermagem na Estratégia de Saúde de Família:
A( ) participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no
exercício de sua profissão no centro de saúde e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou demais espaços comunitários.
B( ) coordenar as ações de educação e saúde a grupos específicos e às famílias em situação de
risco.
C( ) gerenciar as atividades de educação permanente do auxiliar de enfermagem e dos ACSs.
D( ) planejar e gerenciar com os ACSs, atividades e identificação das famílias de risco.
E( ) gerenciar as atividades de assistência básica a grupos específicos e a famílias em situação
de risco e delas participar.
22) Assinale a alternativa CORRETA, que NÃO corresponde à Política Municipal de Atenção à
Saúde, que estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, baseada
na Estratégia de Saúde de Família.
A( ) As equipes devem realizar cadastramento domiciliar, consultas agendadas, atendimento de
urgência, acolhimento, visitas domiciliares, trabalho em grupo e atividades educativas.
B( ) Cada ESF deverá ser composta por equipe multiprofissional, com 1 médico, 1 enfermeiro, 2
auxiliares ou técnicos de enfermagem e de 5 a 12 Agentes Comunitários de Saúde, com
jornada de 40 horas semanais.
C( ) Para o fortalecimento das ações, as Equipes de Saúde de Família devem utilizar o Pacto de
Indicadores da Atenção Básica e o Sistema de Informação em Atenção Básica – SIAB.
D( ) Cada ACS deve cobrir 100% da população cadastrada, com média de 750 pessoas por ACS,
por ESF.
E( ) As equipes devem realizar cadastramento domiciliar, consultas por ordem de chegada,
cuidado individual e curativo, atenção médica especializada e cobertura das ESFs de 5.000 a
6.000 habitantes por área.
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23) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo.
A visita domiciliária constitui-se uma das atividades que devem ser oferecidas pelas equipes
ESF, cujo objetivo é:
A( ) comunicar e informar sobre as consultas especializadas e exames complementares
agendados.
B( ) prestar atendimento nos casos de urgência e pequenas suturas.
C( ) prestar cuidado multiprofissional no domicílio, para tratamento, promoção, prevenção e
reabilitação.
D( ) prestar assistência clínica e entrega de medicamentos no domicílio.
E( ) acompanhar o médico na realização de procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade.
24) Assinale a alternativa que CORRETAMENTE corresponde aos fatores de risco que
contribuem para infecção de uma ferida.
A( ) Ferida seca e limpa.
B( ) Contaminação da ferida, corpo estranho, tecido desvitalizado, hematoma, espaço morto.

C( ) Limpeza da lesão da pele íntegra para a contaminada.
D( ) Troca do curativo da ferida com luva estéril.
E( ) Proceder à lavagem das mãos antes e após o procedimento.
25) Assinale a alternativa CORRETA.
Por assepsia compreende-se:
A( ) a limpeza e remoção de sujeira e detritos em superfícies, para diminuição ou eliminação de
bactérias.
B( ) a prevenção de agentes infecciosos, por meio de procedimentos físicos ou químicos,
destinados a destruir os microrganismos.
C( ) o processo de tornar estéril qualquer objeto ou região livre de germes, incapazes de se
reproduzir.
D( ) a destruição de germes patogênicos por meios químicos ou físicos aplicados diretamente em
objetos.
E( ) o processo de tornar qualquer objeto ou região seguro para o contato de pessoas, tornando
inócuos os agentes químicos ou biológicos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Assinale a alternativa CORRETA, em relação ao corpo humano.
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

O corpo humano se divide em tronco, braços e pernas.
São tecidos do corpo humano: epitelial, conjuntivo, muscular e radial.
A maxila e a mandíbula são ossos que se movimentam na face.
São funções do esqueleto humano: proteção, armazenamento de cálcio e potássio, e é local
de produção de certas células do sangue.
E( ) As glândulas salivares maiores são: parótida, sublingual e palatal.
27) Em relação ao órgão dentário, analise as afirmativas abaixo.

I.
II.
III.
IV.
V.

Esmalte e dentina são tecidos do dente.
Cemento é um tecido que recobre a dentina, em sua porção radicular.
Colo é a zona de união entre o esmalte e o cemento.
Os dentes decíduos humanos, também denominados dentes de leite, são em número de 24.
Anatomicamente, o dente é composto por coroa, colo, raiz e osso alveolar.
Assinale a alternativa CORRETA.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

28) A Federação Internacional de Odontologia registra universalmente os dentes com dois dígitos.
Assinale a alternativa que apresenta, CORRETA e respectivamente, a numeração dos
seguintes dentes: primeiro molar superior esquerdo, segundo molar superior direito, segundo
molar inferior direito decíduo (de leite), incisivo central inferior direito e incisivo central inferior
esquerdo decíduo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

26, 17, 45, 31 e 41
36, 37, 48, 31 e 32
16, 47, 85, 41 e 71
16, 18, 48, 31 e 41
26, 17, 85, 41 e 71

29) Assinale a alternativa CORRETA.
O quadro em que o paciente apresenta perda momentânea da consciência, hipóxia cerebral
ou deficiência de glicose cerebral e não há perda das forças de sustentação é:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

desmaio.
lipotímia.
infarto do miocárdico.
parada respiratória.
infarto agudo do miocárdio.
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30) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas em relação à saúde bucal do
bebê.
( ) A erupção do primeiro dente se dá por volta do primeiro aniversário do bebê. Esse dente não
necessita ainda ser higienizado, por ser dente de leite.
( ) O uso prolongado da mamadeira e da chupeta pode trazer sérias consequências ao
desenvolvimento correto da boca e a posição dental adequada; por isso seu uso deve ser
evitado.
( ) Quanto mais tarde for introduzida sacarose na dieta do bebê, mais chances ele terá de
desenvolver a doença cárie.
( ) O flúor é um grande aliado da odontologia na prevenção da doença cárie dentária e deve ser
ingerido pelo bebê diariamente.
( ) A mamadeira noturna com conteúdos açucarados favorece o aparecimento da cárie dentária,
por isso as mães devem ser informadas a respeito.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–V–F–F
V–V–V–F–V
F–F–V–V–V
F–V–F–F–V
V–V–F–V–F

31) As doenças bucais podem e devem ser evitadas.
Com relação à saúde bucal, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas
abaixo.
( ) Numa correta higienização da boca, a língua deve ser limpa uma vez por semana.
( ) As bactérias bucais, como Streptococos do grupo Mutans, transformam os restos de alguns
alimentos em ácidos, que protegem o dente contra a cárie.
( ) O uso de medicamentos pode diminuir a quantidade de saliva.
( ) O melhor fio dental é a fita encerada, e o momento de usar é unicamente depois da
escovação.
( ) Hábitos alimentares e de higiene ajudam a aumentar ou diminuir a doença cárie numa
população.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–V–F–F
V–V–V–F–F
F–F–V–F–V
F–F–V–V–V
V–V–V–V–V
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32) A TSB auxilia o cirurgião-dentista na preparação dos instrumentais odontológicos diferentes
para cada procedimento.
Relacione cada instrumental abaixo com a sua finalidade.
Instrumentos
I. Fórceps
II. Espátula de inserção
III. Sondas milimetradas
IV. Brocas
V. Grampos para isolamento

(
(
(
(
(

Finalidades
) Serve(m) para medir a profundidade das bolsas periodontais.
) Levam material à cavidade preparada.
) Serve também para remover cárie.
) Fixa o isolamento com dique de borracha no elemento dentário.
) Utilizados para exodontia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

III – II – IV – V – I
II – I – III – IV – V
III – IV – II – V – I
III – V – I – II – IV
III – V – I – IV – II

33) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo.
Os dentes humanos possuem 5 faces, denominadas mesial, distal, oclusal, vestilular e palatal.
Quando a lesão da cárie ataca as faces mesial, oclusal e distal de um molar, essa cavidade é
denominada...
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V

34) Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

As soluções de NaF a 0,5% são recomendadas para bochechos diários.
As soluções de NaF a 0,05% são recomendadas para bochechos semanais.
As soluções de NaF a 0,2% são recomendadas para bochechos diários.
As soluções de NaF a 0,05% são recomendadas para bochechos diários.
As soluções de NaF a 0,2% não são recomendadas para bochechos.

35) Biossegurança é a aplicação de técnicas e equipamentos que evitam danos físicos, químicos
e biológicos ao trabalhador da área da saúde.
Assinale a alternativa CORRETA, com relação ao Equipamento de Proteção Individual (EPI).
A( ) Calçados devem ser fechados com solado antiderrapante.
B( ) Luvas de procedimentos cirúrgicos e luvas grossas de borracha podem ser usadas
indiferentemente para qualquer procedimento e previnem a infecção cruzada.
C( ) O avental deve ser de mangas curtas, de tecido claro e confortável.
D( ) A mesma máscara pode ser usada durante uma semana.
E( ) Os óculos devem ser confortáveis, com boa vedação lateral, totalmente transparentes, mas
não podem permitir a lavagem com água e sabão.
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36) Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao alimento mais cariogênico, ou seja, aquele com
maior potencial para desenvolver a doença cárie.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Leite materno
Mel
Leite de vaca
Barra de chocolate
Suco de frutas natural

37) Cada dente humano possui uma configuração e função diferente, seja na dentição decídua ou
permanente.
Sobre a dentição humana, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) O segundo molar inferior possui duas cúspides separadas por um sulco e pode estar
presente a estrutura denominada ponte de esmalte.
B( ) O incisivo lateral superior é o menor dente da dentição humana permanente.
C( ) O primeiro molar superior apresenta 4 cúspides, separadas por 3 sulcos e duas cristas
marginais.
D( ) Os molares superiores possuem 2 raízes e os molares inferiores 3 raízes, podendo
apresentar 4 canais.
E( ) As 2 raízes do canino decíduo têm forma aberta, para abrigar o germe do permanente.
38) O flúor, quando utilizado de maneira correta, é um excelente auxiliar da odontologia, mas sua
utilização incorreta pode resultar em fluorose.
Sobre flúor e fluorose, é CORRETO afirmar que:
A( ) a ingestão de flúor é o método preventivo mais eficaz para evitar a doença cárie.
B( ) o dente com fluorose apresenta manchas brancas e marrons e é resultado da ingestão
excessiva e crônica de flúor.
C( ) a ingestão excessiva de flúor causa fluorose, em qualquer idade.
D( ) a aplicação tópica de flúor é somente recomendada até os 21 anos de idade.
E( ) o contato do flúor com dentes e bochecha poderá causar fluorose.
39) Materiais dentários têm uso específico na odontologia.
Analise as afirmativas
apresentados.
I.
II.
III.
IV.

que correlacionam

CORRETAMENTE

os

materiais

abaixo

Ionômero de vidro – adequação do meio
Resina Fotopolimerizável – restaurações pequenas
Alginato – material para moldagem de estudo
Cimento de fosfato de zinco – cimentação de próteses
Assinale a alternativa CORRETA.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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40) Amor ao trabalho seguro é a essência da Biossegurança. Analise as afirmativas abaixo.
I. Utilizar equipamentos de proteção individual; limpar a sujidade do chão, com pano umedecido
para evitar poeira, acondicionar os resíduos de amálgama em recipiente inquebrável, de
paredes rígidas, mantendo-os cobertos por água; realizar descarte especial; armazenar os
produtos químicos de maneira correta e segura, de acordo com as instruções dos fabricantes.
– Isso diminui o risco químico.
II. Usar óculos de proteção, para os procedimentos odontológicos e para os procedimentos com
luz alógena; utilizar equipamento para proteção radiográfica; manter o ambiente de trabalho
com iluminação suficiente; proteger o compressor de ar com caixa acústica; tomar cuidado ao
manusear os instrumentos com temperatura alta; manter o ambiente arejado e ventilado.
– Isso diminui o risco físico.
III. Organizar o ambiente de trabalho; realizar planejamento do atendimento diário; adequar o
mocho; incluir atividades físicas diárias em sua rotina; realizar exercícios de alongamento entre
os atendimentos. – Isso diminui o risco ergonômico.
IV. Ter a máxima atenção durante a realização do trabalho; desprezar todo material
perfurocortante, mesmo que estéril, em recipientes com tampa e resistente à perfuração; não
reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas da seringa com as mãos; colocar os
coletores de material perfurocortante próximo ao local em que são realizados os
procedimentos e não ultrapassar 2/3 de sua capacidade total; usar EPIs adequados.
– Isso diminui o risco de transmissão.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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