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TIPO 1

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Verifique se este caderno contém um total de 50 questões.
2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a
troca caso faltem folhas ou existam falhas na impressão.
4. Este caderno contém espaço apropriado para o rascunho da Redação.
5. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as
instruções lá contidas.
6. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
7. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo
desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o
banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.
OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.
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CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
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Após pouco mais de seis décadas de existência, a televisão brasileira ostenta
condições peculiares: sofisticação técnica, forte presença na cultura, agência de porte
na vida econômica e política e  aqui começa o problema  elevada capacidade de
manutenção, quando não de consolidação, de um padrão organizacional e de
funcionamento construído em grande medida num período marcado pela
concentração do poder político e econômico.
A situação tem algo de paradoxal. Um quarto de século após a Constituição
que marcou a nova etapa democrática da vida nacional, a organização do sistema de
veículos de comunicação brasileiro é mais marcada pelo gigantismo e pela
concentração empresarial do que no início da nova etapa. Não há como fugir à
evidência de que esse é o grande problema que as políticas da comunicação e da
cultura terão de enfrentar com mais força daqui pra frente. Esse é o pano de fundo
que dá sentido a todo esforço que fizermos para caracterizar a natureza desse “meio”
de comunicação, que há muito deixou de ser meio no sentido de veículo de
mensagens para converter-se em meio no sentido de ambiente que fornece
enquadramento para a vida das pessoas.
Talvez um bom ponto de partida consista em examinar melhor a capacidade
que acabei de atribuir à televisão, a de funcionar como um “ambiente” de vida. Seu
nome altissonante esconde a fragilidade de um meio dependente de um sentido
direcional como a visão. Por maiores que sejam seus avanços técnicos, a TV não tem
como dispensar a técnica do rádio e joga boa parte do seu esforço no áudio. A
questão é: feitas as pazes com o rádio e o cinema, que já se apresentavam prontos e
com perfil bem definido quando a TV nasceu, como ficam as tecnologias mais
recentes, às quais ela agora tem de se adaptar, em especial se considerarmos que
essas tecnologias de última geração condensam em si todas as características das
anteriores? De certo modo a resposta já foi antecipada: trata-se de uma questão de
adaptação mais do que de incorporação ou apropriação, como já ocorreu com o
cinema e o rádio. E nisso a televisão tem se revelado um meio técnico altamente
eficiente no uso, como recurso na produção e como plataforma na distribuição, das
novas conquistas informáticas. No entanto, ela não se transforma por dentro, no modo
como organiza as mensagens que transmite, nem dá sinais de que vá ser incorporada
por tecnologias mais recentes. Em suma, a televisão será capaz de manter a iniciativa
na formatação do espaço simbólico no qual se movem as pessoas  leia-se, seus
consumidores? Continuará a atrair e manter consumidores da sua programação, ou
seja, continuará a programar amplos segmentos da vida de grandes setores da
sociedade? Tudo indica que ela tem poder e flexibilidade para permanecer um bom
tempo entre nós, fazendo aquilo que sempre soube fazer, que é captar energias no
entorno para desenvolvê-las organizadas em programas.
O que afinal sustenta a televisão em posição tão firme no complexo de meios
de comunicação? A resposta é de ordem organizacional: trata-se do caráter
compactamente controlado que ela assumiu no confronto com os outros meios no
complexo da indústria cultural ao longo do século XX, com desdobramentos atuais. A
boa e velha indústria cultural tem na televisão seu último bastião.
Avanços na tecnologia da comunicação não envolvem a substituição dos meios
mais antigos pelos mais novos. Estes simplesmente incorporam ao seu padrão próprio
os recursos fornecidos pelos anteriores. Imprensa, rádio, cinema, televisão e redes
digitais seguem essa linha. Mas a entrada no complexo das comunicações de novos
ramos exige uma reconfiguração que necessariamente afeta aquele cuja posição era
solidamente central.
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TIPO 1

Por mais que se revele capaz de incorporar traços básicos do universo on-line,
a televisão fica exposta ao novo padrão de “divisão do trabalho” que se cria com a
expansão do sistema, formado por uma imprensa ultra concentrada e apta a não só
selecionar como a carimbar os eventos ditos importantes, atribuindo-lhes marcas de
fácil identificação.
A televisão vem se revelando capaz de manter seus traços básicos, pois
combina uma radiofonia dispersa, mas muito presente e com alto grau de
disseminação e inculcação de temas e conteúdos, e uma ampla e multifacetada rede
digital com sinais de crescente concentração e controle; e busca reorientar seu espaço
nisso.
Longe de estar desatenta aos grandes movimentos da sociedade e de desviar
a atenção deles, a televisão, mais do que qualquer outro meio, empenha-se em
detectar as tendências emergentes e em capturá-las ao seu modo na programação.
Neste sentido, nada tem de marcadamente “conservadora”. Está sempre um passo,
mas nunca mais do que um passo, à frente das massas. Nisso, ela tem foco
específico: capta os sinais da emergência de novos grupos no mercado e
imediatamente os projeta na programação, ganhando com isso a iniciativa na
definição social das suas novas identidades, desde logo como consumidores “de tudo,
incluindo programação de TV”. Mulheres, idosos “para não falar das indefectíveis
crianças” e grupos étnicos de todo tipo são capturados nesse processo que não é de
ajuste puro e simples ao mundo que já está dado, mas de preparação “seletiva” àquilo
que se anuncia para vir. É prospectiva e atuante com relação às tendências que
reforçarão o cenário no qual ela prospera, e nisso reside o principal segredo da sua
vitalidade e longevidade.
Entretanto, o traço característico mais importante na televisão revela-se na
decisiva conversão, que se deu ao longo da sua história, de meio no sentido de
veículo de mensagens e programas para meio no sentido de ambiente de vida, de
atmosfera em cujo interior se movem os homens. A imprensa nunca fez isso, nem se
propôs a tanto.
A televisão é envolvente, mas de modo incompleto, insaturado. A questão é
sua organização como centro de poder econômico e político, mais do que cultural. E
aqui entramos no jogo aberto dos interesses, das reivindicações e da capacidade de
organização – um jogo que mal começou a ser jogado entre nós.
COHN, Gabriel. Le Monde Diplomatique Brasil. Mar. 2003, p. 7-8 (Adaptado).

QUESTÃO 01

No terceiro parágrafo do texto, o autor apresenta uma série de
questionamentos como, por exemplo, “Em suma, a televisão será capaz de manter a
iniciativa na formatação do espaço simbólico no qual se movem as pessoas  leiase, seus consumidores?”.
Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do autor ao lançar mão desses
questionamentos
A)
B)
C)
D)

introduzir sua opinião sobre o assunto em desenvolvimento.
apresentar um argumento incontestável.
interagir com o interlocutor.
servir como sinalizador de leitura.
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QUESTÃO 02
Observe as afirmativas abaixo.
I.

II.
III.

“Mulheres, idosos ´para não falar das indefectíveis crianças´ e grupos étnicos
de todo tipo são capturados nesse processo [...]”. (linhas 68 e 69) =
INDESTRUTÍVEIS
“Seu nome altissonante esconde a fragilidade de um meio dependente de um
sentido direcional como a visão”. (linhas 18-20) = POMPOSO
“A boa e velha indústria cultural tem na televisão seu último bastião.” (linhas 42
e 43) = SUSTENTÁCULO

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativa(s) em que a troca do
termo em negrito pelo termo sugerido NÃO ocasiona mudança de significado na
proposição.
A)
B)
C)
D)

I e II.
I.
III.
II e III.
QUESTÃO 03
No entanto, ela não se transforma por dentro, no modo como organiza as
mensagens que transmite, nem dá sinais de que vá ser incorporada por
tecnologias mais recentes. (linhas 30- 32)
No trecho acima, a expressão em destaque articula

A) uma oposição entre o fato de a TV ser veículo de mensagens e o fato de ser
ambiente de vida.
B) uma oposição entre o fato de a TV ser tecnicamente eficiente e o fato de não
alterar o modo como organiza as mensagens que transmite.
C) uma alternância entre o fato de a TV detectar as tendências emergentes e o fato
de captar os sinais de emergência de novos grupos no mercado.
D) um contraste entre o fato de a TV incorporar avanços na tecnologia da
comunicação e mantê-los e o fato de não conseguir desligar-se das técnicas do
rádio e do áudio.
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que a expressão ou o termo em negrito NÃO foi
corretamente identificado.
A) “Não há como fugir à evidência de que esse é o grande problema que as políticas
da comunicação e da cultura terão de enfrentar com mais força daqui pra frente.”
(linhas 10 - 12) = o gigantismo e a concentração empresarial que marcam a
nova era
B) “A imprensa nunca fez isso, nem se propôs a tanto. “(linhas 77 - 78) = converterse a meio como ambiente
C) “Imprensa, rádio, cinema, televisão e redes digitais seguem essa linha.” (linhas
46 - 47) = incorporação de recursos próprios.
D) “[...] e busca reorientar seu espaço nisso.” (linhas 58 - 59) = na manutenção de
seus traços básicos.
5
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QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que os dois-pontos têm por objetivo apresentar uma
enumeração.
“A questão é: feitas as pazes com o rádio e o cinema, que já se apresentavam
prontos e com perfil bem definido quando a TV nasceu, como ficam as tecnologias
mais recentes [...]”. (linhas 21-24)
B) “De certo modo a resposta já foi antecipada: trata-se de uma questão de
adaptação mais do que de incorporação ou apropriação, como já ocorreram com o
cinema e o rádio.” (linhas 26-28)
C) “Nisso, ela tem foco específico: capta os sinais da emergência de novos grupos
no mercado e imediatamente os projeta na programação [...]”. (linhas 64-66)
D) “Após pouco mais de seis décadas de existência, a televisão brasileira ostenta
condições peculiares: sofisticação técnica, forte presença na cultura, agência de
porte na vida econômica e política [...]”. (linhas 1-3)
A)

QUESTÃO 06
Considere as proposições a seguir.
1.

I.
II.

2

I.
II.

3.

I.
II.

4.

I.
II.

Um quarto de século após a Constituição que marcou a nova etapa
democrática da vida nacional,
a organização do sistema de veículos de comunicação brasileiro é mais
marcada pelo gigantismo e pela concentração empresarial [...]. (linhas 710)
Para converter-se em meio no sentido de ambiente que fornece
enquadramento para a vida das pessoas,
esse meio de comunicação há muito deixou de ser meio no sentido de
veículo de mensagens.( linhas13-16)
Para permanecer um bom tempo entre nós, fazendo aquilo que sempre
soube fazer,
tudo indica que ela tem poder e flexibilidade. (linhas 36-37)
Por maiores que sejam seus avanços técnicos,
a TV não tem como dispensar a técnica do rádio e joga boa parte do seu
esforço no áudio. (linhas 20-21)

Há uma relação de causa (I) e consequência (II) apenas entre as ações
expressas nas frases apresentadas em:
A)
B)
C)
D)

2 e 3.
1 e 2.
3 e 4.
1 e 4.
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QUESTÃO 07
[...] feitas as pazes com o rádio e o cinema, que já se apresentavam
prontos e com perfil bem definido quando a TV nasceu, como ficam as
tecnologias mais recentes, às quais ela agora tem de se adaptar, em
especial se considerarmos que essas tecnologias de última geração
condensam em si todas as características das anteriores? (linhas 22-26),
A alternância dos tempos verbais, no trecho acima, tem por objetivo
A) contrapor algo já ocorrido, a fim de servir como argumento para novas evidências.
B) evidenciar as diferenças existentes entre o rádio e o cinema e as novas
tecnologias.
C) demonstrar que os fatos ocorridos se relacionam diretamente com os atuais.
D) questionar o papel das novas tecnologias e sua relação com os meios de
comunicação que as antecederam.
QUESTÃO 08
Talvez um bom ponto de partida consista em examinar melhor a
capacidade que acabei de atribuir à televisão, a de funcionar como um
“ambiente” de vida. Seu nome altissonante esconde a fragilidade de um
meio dependente de um sentido direcional como a visão. (linhas 1720)
No trecho acima, a proposição em negrito funciona como:
A)
B)
C)
D)

Exemplificação para o que foi dito anteriormente.
Ratificação para o que foi dito anteriormente.
Conclusão para o que foi dito anteriormente.
Explicação para o que foi dito anteriormente.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que o termo em negrito expressa conformidade.
“[...] a TV não tem como dispensar a técnica do rádio e joga boa parte do seu
esforço no áudio.” (linhas 20- 21)
B) “[...] trata-se de uma questão de adaptação mais do que de incorporação ou
apropriação, como já ocorreram com o cinema e o rádio.” (linhas 26- 28)
C) “[...] uma imprensa ultra concentrada e apta a não só selecionar como a carimbar
os eventos ditos importantes, atribuindo-lhes marcas de fácil identificação.” (linhas
52- 54)
D) “[...] feitas as pazes com o rádio e o cinema, que já se apresentavam prontos e
com perfil bem definido quando a TV nasceu, como ficam as tecnologias mais
recentes, às quais ela agora tem de se adaptar...” (linhas 22- 24)

A)
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QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que o termo em destaque introduz um argumento
positivo em defesa da televisão.
A) “Entretanto, o traço característico mais importante na televisão revela-se na
decisiva conversão, que se deu ao longo da sua história [...]”. (linhas 74-75)
B) “A televisão é envolvente, mas de modo incompleto, insaturado.“ (linha 79)
C) “Imprensa, rádio, cinema, televisão e redes digitais seguem essa linha. Mas a
entrada no complexo das comunicações de novos ramos exige uma
reconfiguração que necessariamente afeta aquele cuja posição era solidamente
central.” (linhas 46-49)
D) “No entanto, ela não se transforma por dentro, no modo como organiza as
mensagens que transmite, nem dá sinais de que vá ser incorporada por
tecnologias mais recentes”. (linhas 30-32)
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Conforme previsto no Código de Ética do Servidor Público, são deveres
fundamentais do servidor público, EXCETO:
A) Não prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos
que deles dependam.
B) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e
as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer
espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade,
religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes
dano moral.
C) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da
vida e da segurança coletiva.
D) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.
QUESTÃO 12
Quanto aos atos de Improbidade Administrativa
enriquecimento ilícito, assinale a alternativa INCORRETA.

que

importam

em

A) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para
tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico,
de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar
promessa de tal vantagem.
B) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação,
permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado.
C) Realizar operação financeira sem observância das normas legais e
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
D) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do
agente público, durante a atividade.

QUESTÃO 13
Quanto aos atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário,
assinale a alternativa correta.
A) Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades públicas.
B) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço
superior ao de mercado.
C) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
D) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza.

9
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QUESTÃO 14
Nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os critérios de,
EXCETO:
A) Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público.
B) Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei.
C) Divulgação oficial dos atos administrativos.
D) Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados.

QUESTÃO 15
Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, quando se dá no
interesse da Administração.
Em relação à Reversão, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)

pode ocorrer se a aposentadoria tiver sido voluntária.
será de Ofício, ou seja, o servidor aposentado não terá de solicitá-la.
o servidor aposentado tem de ser estável quando na atividade.
poderá ocorrer se houver cargo vago.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
No Microsoft Windows 7, o painel direito do menu Iniciar contém links para
partes que são usadas com mais frequência, a saber: “Pasta Pessoal”, “Documentos”,
“Imagens”, “Música”, “Jogos”, “Computador”, “Painel de Controle”, “Dispositivos e
Impressoras”, “Programas Padrão” e “Ajuda e Suporte”.
Com relação à descrição destes links, assinale a alternativa correta.
A) O link “Programas Padrão” deve abrir todos os programas definidos como padrão,
cada um em uma janela.
B) Apenas usuários com papel administrativo possuem o link “Painel de Controle”.
C) O link “Dispositivos e Impressoras” não é exibido se nenhuma impressora estiver
instalada.
D) O link “Computador” abre uma janela na qual é possível acessar unidades de
disco, câmeras, impressoras, scanners e outros hardwares conectados ao
computador.
QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma maneira de proteger o Microsoft
Windows 7 de potenciais ameaças de segurança.
A)
B)
C)
D)

A ferramenta “Limpeza do disco” pode ajudar a proteger seu computador contra
vírus, removendo estes arquivos indesejados.
O “Firewall do Windows” ajuda a proteger seu computador, impedindo o acesso
pela rede de hackers ou software mal-intencionado.
Um software antivírus ajuda a proteger o computador contra programas
maliciosos e outras ameaças à segurança.
O “Windows Update” pode seguir uma rotina de verificar e instalar
automaticamente atualizações para o seu computador, evitando que arquivos
antigos com falha de segurança possam comprometer o computador.
QUESTÃO 18

Com relação ao Microsoft Word 2007, assinale a alternativa que representa a
descrição correta das ferramentas disponíveis na Guia “Layout da Página”.
A)
B)
C)

D)

O botão “Tamanho” permite alterar o tamanho da fonte de um texto previamente
selecionado.
O botão “Quebras” introduz uma nova linha a partir do ponto em que o cursor
estiver, obtendo o mesmo resultado do uso da tecla “ENTER”.
A opção “Orientação” permite alterar a orientação em que o texto será inserido,
oferecendo duas possibilidades: “da esquerda para direita” ou “da direita para a
esquerda”.
Ao selecionar o botão “Colunas” pode-se escolher acomodar o texto em uma,
duas ou mais colunas.
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QUESTÃO 19
Considere uma planilha do Microsoft Excel 2007, cujos valores das células de A2
até A15 devem ser somados na célula A16. Assinale a alternativa que representa uma
fórmula, a ser inserida na célula A16, capaz de realizar esta operação.
A) =SOMA(A2:A15)
B) =SOMA(A2;A15)
C) =SOMA(A2-A15)
D) =A2+A3+(A4;A14)+A15
QUESTÃO 20
Com relação a conceitos utilizados pelos navegadores web, tais como Microsoft
Internet Explorer e Mozilla Firefox, assinale a alternativa INCORRETA.
A) URL corresponde ao endereço de uma página na internet e geralmente começa
com “http://” seguido de um ou mais nomes que identificam o endereço, como, por
exemplo, “http://www.mozilla.com”.
B) Um link é um atalho presente em uma página da web, o qual pode ser
selecionado pelo usuário levando a outra parte da página ou mesmo a outra
página web.
C) A velocidade com que arquivos são transferidos pelos navegadores é usualmente
medida em bits por segundo ou bytes por segundo, bem como seus múltiplos.
D) O processo de se obter algum arquivo da internet para consulta local é
denominado “Upload”, enquanto o envio de algum documento ou arquivo local
para um site da internet é chamado de “Download”.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Durante o desenvolvimento ontogenético, duas dentições surgem na espécie
humana: a dentição decídua e a dentição permanente, que são formadas,
respectivamente, por:
A)
B)
C)
D)

20 e 32 dentes.
16 e 32 dentes.
32 e 24 dentes.
18 e 30 dentes.
QUESTÃO 22

Durante o exame clínico de um paciente, o Cirurgião Dentista diagnosticou cárie
nos elementos dentários 24, 37, 16 e 42. Ele está se referindo, respectivamente, aos
dentes:
A) Primeiro pré-molar superior direito, segundo molar inferior esquerdo, primeiro
molar superior direito, incisivo lateral inferior esquerdo.
B) Primeiro pré-molar superior esquerdo, segundo molar superior esquerdo, primeiro
molar inferior direito, incisivo lateral inferior direito.
C) Primeiro pré-molar superior esquerdo, segundo molar inferior esquerdo, primeiro
molar superior direito, incisivo lateral inferior direito.
D) Primeiro pré-molar inferior direito, segundo molar inferior esquerdo, segundo
molar superior direito, incisivo central inferior direito.
QUESTÃO 23
Com relação aos tecidos periodontais, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O cemento não contém vasos sanguíneos e linfáticos, não tem inervação, não
sofre remodelação e reabsorção fisiológica.
B) O osso alveolar em conjunto com o cemento radicular e o ligamento periodontal
constituem o aparelho de inserção dos dentes.
C) A gengiva inserida apresenta cor vermelha, ligação frouxa com o osso subjacente
e pontilhados delicados com aspecto de casca de laranja.
D) O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo, celular e ricamente
vascularizado, que circunda as raízes dos dentes.
QUESTÃO 24
O periodonto de proteção e de sustentação compreende os seguintes tecidos:
A)
B)
C)
D)

Gengiva, cemento radicular, osso alveolar e esmalte dentário.
Gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e osso alveolar.
Cemento radicular, epitélio oral, esmalte dentário e dentina radicular.
Osso alveolar, epitélio juncional, esmalte dentário e ligamento periodontal.
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QUESTÃO 25
De acordo com a anatomia e a função da dentição humana, analise as
afirmativas a seguir.
I.

(

)

O esmalte dentário é um tecido calcificado que cobre as raízes
dentárias e, ocasionalmente, pequenas porções das coroas.

II.

(

)

Os dentes 26 e 17 apresentam três raízes dentro de um padrão normal
de desenvolvimento.

III.

(

)

Os dentes anteriores possuem as seguintes faces da coroa: mesial,
distal, incisal, vestibular, palatina ou lingual.

IV.

(

)

Os dentes pré-molares são responsáveis pelo corte e pela incisão dos
alimentos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A)
B)
C)
D)

V, V, V, F.
V, V, F, V.
F, F, V, F.
F, V, V, F.
QUESTÃO 26

Quanto à composição, classificação e propriedades dos materiais restauradores
diretos, analise as afirmativas a seguir.
I.

(

)

II.

(

)

III.

(

)

A estrutura final do amálgama de prata resulta da mistura do mercúrio
líquido com uma liga de prata em um processo denominado trituração
ou amalgamação.
Para a manipulação do cimento de ionômero de vidro, o resfriamento
da placa de vidro de mistura acelera o tempo da reação de presa e
fornece mais tempo de trabalho.
As resinas compostas duais apresentam dois sistemas de ativação;
químico e físico (luz).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A)
B)
C)
D)

V, F, V.
F, F, V.
V, V, F.
F, V, F.
QUESTÃO 27
Sobre o cimento de hidróxido de cálcio, assinale a alternativa correta.

A)
B)
C)
D)

Sua apresentação é na forma de pó e líquido.
É utilizado como restaurador provisório por possuir alta resistência.
Estimula a formação de dentina reparadora.
Não é biocompatível com o complexo dentina-polpa.
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QUESTÃO 28
No tratamento restaurador atraumático (TRA), o material odontológico utilizado é
o cimento de ionômero de vidro. São propriedades desse material, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Liberação de flúor.
Baixa adesividade à estrutura dental.
Compatibilidade biológica.
Coeficiente de expansão térmica próximo à estrutura dental.
QUESTÃO 29
A impressão positiva da boca é:

A)
B)
C)
D)

A moldeira.
O molde.
O modelo.
A moldagem.
QUESTÃO 30

Com relação aos materiais odontológicos e suas aplicações, considere as
afirmativas a seguir.
I.
II.
III.
IV.

(
(
(
(

)
)
)
)

Silicona de condensação: material para moldagem.
Ionômero de vidro: selante de cicatrículas fissuras.
Pasta de hidróxido de cálcio: cimentação provisória.
Adesivo dentinário: proteção pulpar.

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas.
A)
B)
C)
D)

I, II e IV.
I, III.
II e III.
I, III e IV.
QUESTÃO 31
O instrumental utilizado para inserção do amálgama na cavidade é o

A)
B)
C)
D)

condensador.
porta matriz.
porta amálgama.
brunidor.
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QUESTÃO 32
Para a realização de uma restauração de resina composta fotopolimerizável na
face oclusal do dente 17, durante a montagem de uma mesa clínica padrão para o
Cirurgião Dentista, o Técnico em Saúde Bucal deverá incluir os seguintes
instrumentais, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Sonda exploradora.
Gengivótomo de Orban.
Espátula de inserção.
Espelho clínico.
QUESTÃO 33

Para aumentar o tempo de trabalho do material de moldagem hidrocoloide
irreversível (alginato), o método correto é:
A)
B)
C)
D)

Aumentar o tempo de espatulação do alginato.
Reduzir a temperatura da água de mistura.
Aumentar a proporção água/pó.
Diminuir a proporção água/pó.
QUESTÃO 34

São materiais odontológicos indicados para proteção do complexo dentinapolpa, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Cimento hidróxido de cálcio.
Cimento de ionômero de vidro.
Polissulfeto.
Adesivo dentinário.
QUESTÃO 35
São vantagens do sistema adesivo dentinário, EXCETO:

A)
B)
C)
D)

Promover hemostasia.
Redução da microinfiltração marginal.
Selamento dentinário.
Diminuir a sensibilidade pós-operatória.
QUESTÃO 36

Com relação
INCORRETA.

ao

processamento

radiográfico,

assinale

a

alternativa

A) A solução fixadora dissolve os sais de prata remanescentes que não foram
expostos aos raios x.
B) No caso de lavagem final inadequada, o filme apresentará mancha amarela ou
marrom.
C) A sequência correta do processamento manual de radiografia intra-bucal é:
revelação, fixação, enxague, lavagem, e secagem.
D) A entrada de luz branca nas câmaras escuras ou mesmo nas câmaras portáteis
de processamento provoca velamento do filme.
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QUESTÃO 37
Com relação à Radiologia Odontológica e às competências do Técnico em
Saúde Bucal (Lei 11.889/2008), assinale a alternativa correta.
A) É permitido ao Técnico em Saúde Bucal realizar radiografias periapicais
exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas.
B) É permitido ao Técnico em Saúde Bucal realizar as radiografias e os laudos
radiográficos.
C) Não é permitido ao Técnico em Saúde Bucal realizar o processamento do filme
radiográfico.
D) Não é permitido ao Técnico em Saúde Bucal realizar radiografias oclusais em
consultórios ou clínicas odontológicas.
QUESTÃO 38
Em relação às técnicas radiográficas intra-bucais, assinale a alternativa correta.
A) Nas técnicas periapicais da bissetriz e do paralelismo, a parte côncava do picote
do filme radiográfico deve ficar voltada para o feixe de raios X.
B) Em uma tomada radiográfica de um dente posterior pela técnica do paralelismo, o
longo eixo do filme deve ficar paralelo ao longo eixo do dente.
C) A portaria 453/1998 recomenda que, para as radiografias periapicais intraorais,
deve-se utilizar, preferencialmente, a técnica do paralelismo com localizadores
longos.
D) As radiografias periapicais são utilizadas para obter a imagem de grandes áreas
de um único arco em uma única projeção.
QUESTÃO 39
Segundo a Lei 8080/1990, as ações e serviços de saúde que integram o Sistema
Único de Saúde obedecem aos seguintes princípios, EXCETO:
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência.
B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral.
C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
D) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de
governo.
QUESTÃO 40
O Caderno de Atenção Básica número 17 do Departamento de Atenção Básica
do Ministério da Saúde traz os principais agravos que acometem a saúde bucal e que
têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e
gravidade. Segundo esse documento são agravos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Cárie dentária.
Fluorose dentária.
Sensibilidade dentinária.
Traumatismos dentários.
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QUESTÃO 41
Segundo o Código de Ética Odontológico e a Lei 11.889/2008, é permitido ao
Técnico em Saúde Bucal, EXCETO:
A) Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, na
categoria de examinador, sob a supervisão do cirurgião-dentista.
B) Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes
multiplicadores das ações de promoção à saúde, sob a supervisão do cirurgiãodentista.
C) Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção
das doenças bucais, sob a supervisão do cirurgião-dentista.
D) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica,
ética e legal, ainda que sob supervisão do dentista.
QUESTÃO 42
Segundo a Lei 11.889/2008, são competências do Técnico em Saúde Bucal,
EXCETO:
A) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo
cirurgião-dentista.
B) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos.
C) Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o
cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares.
D) Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos
cirúrgicos, exceto em ambientes hospitalares.
QUESTÃO 43
Em relação às falhas de execução de técnicas radiográficas (exposição aos
raios X), associe o problema da coluna da esquerda com a causa apresentada na
coluna da direita.
1.
2.
3.
4.
5.

Imagem dupla
Filme claro
Filme escuro
Alongamento
Sobreposição

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Superexposição
Angulação vertical incorreta
Ângulo de incidência impróprio
Dupla exposição
Subexposição

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A)
B)
C)
D)

3, 5, 4, 2, 1.
3, 4, 5, 1, 2.
2, 4, 5, 1, 3.
2, 5, 4, 3, 1.
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QUESTÃO 44
A gengivite e a periodontite são as duas formas básicas da doença periodontal.
Essas doenças são causadas por:
A)
B)
C)
D)

Fungos.
Protozoários.
Bactérias.
Vírus.
QUESTÃO 45

Com relação à Cárie Dentária, sua etiopatogenia e manifestação clínica,
assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Não são todas as bactérias da placa que causam a cárie dentária.
A lesão inicial de cárie coronária manifesta-se clinicamente com uma cavitação.
A saliva não influencia o processo patológico da cárie.
A presença de açúcares é dispensável para o desenvolvimento da doença cárie.
QUESTÃO 46

Com relação ao uso do flúor na prevenção e controle da cárie dentária, assinale
a alternativa INCORRETA.
A) O mecanismo de ação do flúor deve-se ao fornecimento em alta frequência e em
baixa concentração, sendo importante sua presença em níveis constantes na
cavidade bucal.
B) A presença de flúor no meio ambiente bucal não reduz a perda de minerais,
consequentemente, não interfere diretamente na desmineralização do esmalte.
C) A frequência da aplicação tópica do flúor está condicionada à atividade
cariogênica do paciente, bem como ao comportamento das lesões de cárie ao
longo da execução do tratamento.
D) Existem três modos de aplicação do gel de flúor: com algodão sob isolamento
relativo, moldeira e escova. O modo de aplicação não influencia no potencial de
inativação da lesão ativa, porém está associado ao grau de segurança com
relação à intoxicação.
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QUESTÃO 47
O controle de placa consiste em um conjunto de medidas que tem por objetivo
remover a placa bacteriana e prevenir sua recorrência, podendo ser realizado por
meios mecânicos e químicos.
A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.
I.

(

)

Estudos não comprovam a superioridade da escova elétrica sobre a
manual na redução do biofilme e acúmulo de cálculo.

II.

(

)

A utilização de agentes evidenciadores de placa não auxilia o paciente
nas técnicas de higiene oral.

III.

(

)

O controle químico da placa bacteriana pode ser utilizado como
substituto do controle mecânico na prevenção da carie e doença
periodontal.

IV.

(

)

A escovação e o uso do flúor são, respectivamente, métodos de
prevenção do tipo químico e mecânico para controle da placa
bacteriana.

Com relação ao controle adequado da placa bacteriana, assinale a alternativa
que apresenta apenas afirmativas INCORRETAS.
A)
B)
C)
D)

II, III e IV.
I, II e IV.
II e III.
I e IV.
QUESTÃO 48

A limpeza é a remoção mecânica de sujidades, com o objetivo de reduzir a carga
microbiana, a matéria orgânica e os contaminantes de natureza inorgânica, de modo a
garantir o processo de desinfecção e esterilização e a manutenção da vida útil do
artigo.
Com relação ao processo de limpeza dos artigos, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A inspeção visual serve para verificar a eficácia do processo de limpeza e as
condições de integridade do artigo. Se necessário, deve-se proceder novamente à
limpeza ou à substituição do artigo.
B) A limpeza deve ser realizada imediatamente após o uso do artigo. Pode-se fazer a
imersão em solução aquosa de detergente com pH neutro ou enzimático, usando
uma cuba plástica, mantendo os artigos totalmente imersos para assegurar a
limpeza adequada.
C) A secagem deve ser criteriosa para evitar que a umidade interfira nos processos
de esterilização ou desinfecção. Pode ser realizada com a utilização de pano
limpo e seco, exclusivo para esta finalidade, secadora de ar quente/frio, estufa
regulada para este fim e/ou ar comprimido medicinal.
D) O enxágue deve ser realizado em água potável e corrente, garantindo a total
retirada das sujidades e do produto utilizado na limpeza, e os artigos que contêm
lúmen devem ser deixados imersos em água por 12 horas.
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QUESTÃO 49
Em relação ao processo de esterilização de artigos odontológicos, assinale a
alternativa correta.
A) Os padrões de tempo, temperatura e pressão para esterilização devem estar
programados em 30 minutos, 134ºC e 1atm de pressão, respectivamente.
B) Os artigos devem ser embalados em embalagem que permita a penetração do
agente esterilizante e que proteja os artigos de modo a assegurar a esterilidade
até a sua abertura.
C) O material, devidamente embalado, deve ser colocado na câmara da autoclave,
não ultrapassando 1/3 de sua capacidade total.
D) Após a conclusão do ciclo, deve-se manter o equipamento fechado e aguardar
que a temperatura caia a 30º C para a retirada do material.
QUESTÃO 50
Os micro-organismos presentes em objetos inanimados devem ser destruídos
por meio do seguinte processo:
A)
B)
C)
D)

Desinfecção.
Antissepsia.
Descontaminação.
Limpeza.
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