CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2013
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Antes de começar a fazer as provas:
• Verifique se este caderno contém
três provas: de Língua Portuguesa/
Legislação, com 15 questões; e
Específica do Cargo, com 30 questões,
com 4 (quatro) alternativas, cada uma
dessas
questões,
sequencialmente
numeradas de 1 a 45.
Caso haja algum problema, solicite a
substituição do seu caderno de provas.
Na Folha de Respostas:
• Confira seu nome e número de inscrição.
• Assine, A TINTA, no espaço indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de
Respostas:
• Use somente caneta azul ou preta e
aplique traços firmes dentro da área
reservada à letra correspondente a cada
resposta, conforme o modelo:
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A Folha de Respostas não deve ser dobrada,
amassada ou rasurada.
Para entregar sua prova, somente após o
Período de Sigilo, levante o braço para
chamar o fiscal.
O candidato deverá aguardar o fiscal se
aproximar para, então, entregar o Caderno
de Provas e as Folhas de Respostas.
O candidato NÃO poderá levar consigo o
Caderno de Provas.
O rascunho de gabarito, localizado ao
final do Caderno de Provas, só poderá
ser destacado pelo fiscal.
Recolha seus objetos, deixe a sala e, em
seguida, o prédio. A partir do momento em
que sair da sala e até a saída do prédio,
continuam válidas as proibições ao uso
de aparelhos eletrônicos e celulares, bem
como não lhe é mais permitido o uso dos
sanitários.

D

Sua resposta NÃO será computada, se houver
marcação de mais de uma alternativa.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM
RESPOSTA.

Duração total das provas,
incluindo transcrição da
FOLHA DE RESPOSTAS:
QUATRO HORAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 10 referem-se ao TEXTO 1. Leia-o
atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 1
SORRIA
A substituição do homem pela máquina segue em ritmo acelerado.
São máquinas que atendem ao telefone de muitas empresas. Isto é
melhor para o cliente? Nem sempre. É mais barato para a empresa?
Provavelmente sim. O que é certo é que elimina empregos de atendentes
ao mesmo tempo em que gera empregos técnicos. Produz as adoradas
estatísticas, que regem o mundo corporativo, sejam sensatas ou não.
Hoje ouvimos uma frase onipresente: “Para sua segurança esta
ligação poderá ser gravada”. É uma versão rústica de outra mensagem
frequente nos EUA: “Para controle de qualidade do nosso atendimento
esta ligação poderá ser monitorada”.
Por que gravam nossas ligações? De que segurança estão falando?
Estão querendo nos proteger ou proteger a eles mesmos? Se é para
nos proteger, por que não facilitam o nosso acesso a tais gravações?
O paralelo mais óbvio às gravações de voz são as câmeras de
segurança. No mundo da espionagem institucionalizada, a comunicação
evoluiu para algo mais simpático e menos ameaçador. “Sorria. Você
está sendo filmado.”
As câmeras são instaladas para flagrar furtos, roubos e outros
crimes. Mas, ao ler essa frase, o cidadão pode se sentir um ator de
cinema e realmente sorrir, esquecendo um instante que o motivo da
filmagem é desconfiança e repressão.
Nas últimas semanas, um colégio tradicional paulistano instalou
câmeras dentro de salas de aula. Não, não eram berçários dos quais
pais aflitos, desconfiados ou culpados vigiam bebês e profissionais
à distância. Era uma escola de elite que num só dia suspendeu 107
alunos do ensino médio que resolveram protestar quando descobriram
as câmeras.
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Questionada, a direção da escola alegou razões de segurança e
disciplina. O fato de já haver câmeras em laboratórios [...] fez com que a
escola não se preocupasse em discutir o tema com pais e alunos antes
de instalar os olhos de vidro em todas as salas de aula.
Parte dos pais aprovou a medida, mas especialistas levantaram
a voz para questionar que tipo de educação se desenvolve com base
em desconfiança mútua. Outros questionaram o direito de uma escola
filmar menores sem aval dos pais.
A ideia é do final do século 18 e foi concebida pelo filósofo e
jurista inglês Jeremy Bentham. Ganhou o nome de poder panóptico: a
consciência da permanente visibilidade asseguraria o funcionamento de
um poder autoritário, como uma prisão, um manicômio, uma empresa
ou uma escola. A única novidade é a banalização do instrumento.
Panopticon é o nome de uma estrutura arquitetônica concebida para
permitir a observação de tudo o que se passa num edifício sem que as
pessoas a serem observadas saibam se estão sendo vigiadas. A simples
possibilidade de estarem sendo vigiadas regularia o comportamento
delas. O desenho consiste numa estrutura circular com uma torre de
inspeção no centro, de onde o inspetor oculto poderia avistar todos os
que estiverem no perímetro do edifício. Ele descreveu o projeto como um
novo modo de obter poder da mente sobre a mente, numa quantidade
até então sem paralelo.
STRECKER, Marion. Folha de S.Paulo. São Paulo, 15 out.2012. TEC, F8.[Fragmento]

QUESTÃO 01
O objetivo principal do texto é
A) evidenciar razões não explicitadas que existem por trás da utilização
das máquinas.
B) demonstrar a importância e a urgência em se substituir o homem
pela máquina.
C) apresentar paralelo entre a confiabilidade das máquinas e o
descrédito do homem.
D) exemplificar a variedade de possibilidades de proteção oferecida
pelas máquinas.
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QUESTÃO 02
Para confirmar a existência do “poder panóptico”, o autor afirma que as
máquinas
A) regulam o comportamento das pessoas que estão sendo vigiadas.
B) atendem o telefone ou gravam ligações em empresas privadas.
C) eliminam empregos de atendentes e geram empregos técnicos.
D) são as responsáveis pelas estatísticas no mundo coorporativo.
QUESTÃO 03
O título faz menção
I. a uma frase intimidadora, mas agradável.
II. à existência de câmeras de segurança instaladas.
III. ao mundo da espionagem.
IV. ao fato de a sociedade não se acostumar com as câmeras de
segurança.
V. à ameaça sugerida quando alguém está sendo filmado.
As afirmativas CORRETAS são
A)

I e III, apenas.

B) II e IV, apenas.
C) II, IV e V, apenas.
D) I, II e V, apenas.
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QUESTÃO 04
Quanto aos recursos linguísticos empregados, é CORRETO afirmar
que
A) são adicionadas expressões coloquiais para revelar que a opinião
do autor é compartilhada pelos leitores do texto.
B) são usadas aspas antes e depois de uma citação textual para
introduzir uma frase e indicar mudança de foco no texto.
C) são elaboradas perguntas, nem sempre respondidas pelo autor,
para levar o leitor a refletir sobre o tema abordado.
D) é utilizado um conceito para explicitar o significado inadequado de
um termo empregado pelo autor em seu texto.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que o fragmento do texto NÃO apresenta
opinião do autor.
A) Produz as adoradas estatísticas, que regem o mundo corporativo,
sejam sensatas ou não.
B) É uma versão rústica de outra mensagem frequente nos EUA: [...]
C) O paralelo mais óbvio às gravações de voz são as câmeras de
segurança.
D) Questionada, a direção da escola alegou razões de segurança e
disciplina.
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QUESTÃO 06
Leia estas afirmativas e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as
falsas.
I. (

) Em “Isto é melhor para o cliente?”, o termo sublinhado refere-se
à substituição do homem pela máquina.

II. (

) A pergunta “De que segurança estão falando?” remete à
frase “Para controle de qualidade do nosso atendimento esta
ligação poderá ser monitorada”.

III. (

) A frase “Sorria. Você está sendo filmado.” apresenta, como
mensagem subliminar, uma intimidação.

IV. (

) Em “Se é para nos proteger, por que não facilitam o nosso
acesso a tais gravações?”, o termo sublinhado remete ao
registro feito nas ligações telefônicas.

A sequência CORRETA é
A) V, F, V, F.
B) F, F, V, V.
C) V, V, F, F.
D) F, V, F, V.
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que ULTRAPASSA as informações do texto.
A) Embora as câmeras sejam instaladas para surpreender ladrões e
criminosos, levam o cidadão a se sentir confiante com a presença
delas.
B) As gravações de voz assim como as filmagens em câmeras
de segurança são procedimentos antigos que tem origem na
espionagem.
C) O motivo da filmagem em câmeras de segurança é suspeição
e coação, mas, no geral, as pessoas comuns não se sentem
ameaçadas.
D) A ideia de se alcançar poder da mente sobre a mente fundamenta-se
na necessidade da manutenção de domínio pela vigilância.
QUESTÃO 08
Em relação ao caso da instalação de câmeras nas salas de aula de um
colégio, é INCORRETO inferir que
A) a presença de câmeras, nos berçários, se justifica na medida em
que isso pode tranquilizar os pais.
B) o fato de os profissionais que cuidam de bebês serem monitorados
à distância tem se tornado comum.
C) as escolas tradicionais prezam pela segurança dos alunos e
possuem mais autoridade que os pais.
D) as escolas não têm autonomia para filmar menores de idade sem a
devida autorização dos pais.
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QUESTÃO 09
Quando uma chamada para uma central de atendimento é efetuada
e ouve-se a mensagem “Para sua segurança esta ligação poderá ser
gravada” tem-se a
A) garantia de que o diálogo entre os interlocutores estará disponível.
B) incerteza de que a gravação será acessada por qualquer pessoa.
C) proteção de que o diálogo gravado durante a ligação será
confirmado.
D) pressuposição de que se pode comprovar o que foi dito na ligação.
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QUESTÃO 10
Leia estes depoimentos, extraídos do http://www.diariodasaude.com.br/
publicado em 14 de abril de 2012.
I. “É lógico, quando um ladrão aparece assaltando um banco com a
cara limpa, é moleza. Mas basta um capuz, um boné, ou pior, uma
máscara, para tornar as coisas muito mais complicadas”.
II. “Se, há 15 anos, se falava de ‘revolução’ das câmeras de segurança
na Inglaterra, país campeão do mundo na disciplina (um transeunte
londrino é filmado em média 300 vezes por dia), as câmeras de hoje
fazem parte da paisagem”.
III. “Quando vejo o número de empresas ou bancos com câmeras que
são assaltados do mesmo jeito, fico achando que talvez não seja o
melhor instrumento dissuasivo”.
IV. “No caso da pequena delinquência de rua, se os delinquentes somem
quando as câmeras são instaladas, eles não demoram muito a voltar.
E quando veem que nada acontece, tudo recomeça como antes”.
V. “As câmeras ajudam a fazer um diagnóstico à distância para
desenvolver uma estratégia. Mas não adianta nada colocá-las em
toda parte, porque elas acabam nos deixando cegos com uma
quantidade enorme de informação a ser tratada.”
É CORRETO afirmar que os depoimentos
A) II, III e IV tratam da banalização das câmeras de segurança.
B) I e II tratam da impunidade, apesar da presença de câmeras.
C) III e IV tratam da eficácia do uso das câmeras de segurança.
D) I e V tratam da importância da utilização de muitas câmeras.
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QUESTÃO 11
Leia estes textos.
Placa 1

Disponível em: http://www.encartale.com.br/novo/components/com_virtuemart/
shop_image/product/Sorria__Voc___Es_4e25f4cd2a5db.jpg. Acesso em 9
mar.2013.

Placa 2

Disponível em: http://www.solostocks.com.br/img/placa-sinalizadora-sorria-voce-estasendo-filmado-sinalize-1243858z0.jpg. Acesso em 9 mar.2013.
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Placa 3

Disponível em: http://www.superplacas.com/media/catalog/product/cache/1/
image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/v/aviso_camera.jpg. Acesso
em 9 mar.2013.

A respeito desses textos, assinale a alternativa CORRETA.
A) Na placa 2, é incorreto o emprego da vírgula que deve ser substituída
por um ponto de exclamação: “Sorria! Você está sendo filmado”.
B) Na placa 3, há uma relação de causalidade entre “O ambiente está
sendo filmado” e “As imagens são confidenciais e protegidas nos
termos da lei.”
C) Na placa 1, não se empregou vírgula para se separar um termo de
natureza adverbial. A vírgula é obrigatória em “Para sua segurança,
este local está sendo filmado”.
D) Nas placas 1, 2 e 3, os períodos são compostos por coordenação e
as orações são coordenadas sindéticas e assindéticas.

CONCURSO PÚBLICO UFMG/2013

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

11

QUESTÃO 12
As orações em destaque foram classificadas corretamente, EXCETO.
A) São máquinas que atendem ao telefone de muitas empresas.
(Oração subordinada substantiva completiva nominal)
B) O que é certo é que elimina empregos de atendentes. (Oração
subordinada substantiva predicativa)
C) O cidadão se esquece de que o motivo da filmagem é desconfiança.
(Oração subordinada substantiva objetiva indireta)
D) Especialistas levantaram a voz para questionar que tipo de educação
é essa. (Oração subordinada substantiva objetiva direta)
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Analise e responda as questões numeradas de 13 a 15, de acordo
com Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações.
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa INCORRETA.
A) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento
efetivo ficará sujeito a estágio probatório.
B) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado.
C) A vacância do cargo público decorrerá da redistribuição.
D) Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70
(setenta) anos de idade.
QUESTÃO 14
Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço
A) por 15 quinze) dias consecutivos em razão de casamento.
B) por 15 (quinze) dias consecutivos em razão de falecimento do
cônjuge.
C) por 2 (dois) dias, para doação de sangue.
D) por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.
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QUESTÃO 15
Remoção é
A) o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago
no âmbito do quadro geral de pessoal.
B) o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
C) o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, entre quadros
diferentes, com mudança de sede.
D) o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago
no âmbito do quadro de pessoal do mesmo órgão.
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QUESTÃO 16
O prontuário clínico é um documento fundamental e obrigatório e é
composto de toda a documentação produzida em função do tratamento
dentário. Sobre o prontuário clínico, é CORRETO afirmar que
A) a posse e guarda do prontuário é do profissional, devendo ser
arquivado, por, no mínimo, vinte anos, após o último atendimento.
B) a posse do prontuário é do paciente e sua guarda é do profissional,
devendo ser arquivado, por, no mínimo, cinco anos, após o último
atendimento.
C) a posse do prontuário é do paciente e sua guarda é do profissional,
devendo ser arquivado, por, no mínimo, dez anos, após o último
atendimento.
D) a posse e guarda do prontuário é do profissional, devendo ser
arquivado, por, no mínimo, dez anos, após o último atendimento.
QUESTÃO 17
O profissional de saúde está exposto a um risco elevado de aquisição
de doenças infecciosas na sua prática diária, por isso é de fundamental
importância que esteja devidamente imunizado. De acordo com
a ANVISA, as vacinas mais importantes para os profissionais da
Odontologia são, EXCETO:
A) HPV e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).
B) Hepatite B e dupla tipo adulto (difteria e tétano).
C) Influenza e pneumonia.
D) Tuberculose e febre amarela.
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QUESTÃO 18
Acidentes com material pérfuro cortante podem ocorrer durante a prática
odontológica. Existe um protocolo a ser seguido após esse tipo de
acidente. Considerando a conduta após acidentes com material pérfuro
cortante, assinale a alternativa CORRETA.
A) O ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico deve
ser lavado exaustivamente com água e sabão.
B) Antissépticos tópicos como o álcool 70% não podem ser aplicados
sobre o ferimento ou sobre a pele exposta.
C) Em todos os casos, as quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem
ser iniciadas até 30 minutos após o acidente.
D) O preenchimento de inquérito de notificação não é obrigatório e o
acidentado pode se dirigir a qualquer hospital para atendimento de
urgência.

QUESTÃO 19
Considerando o amálgama dentário, assinale a alternativa CORRETA.
A) A trituração do material deve ser realizada apenas por meio de
processo mecânico.
B) Após a trituração do material, a consistência da mistura deve se
apresentar mole, brilhante e pegajosa.
C) O porta amálgama deve ser esterilizado apenas em autoclave.
D) Restos do material não podem ser descartados diretamente no lixo
comum.
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QUESTÃO 20
Considerando as radiografias odontológicas é CORRETO afirmar que
A) os reveladores não necessitam de nenhum tipo de tratamento antes
de serem lançados na rede coletora de esgoto.
B) os filmes radiográficos devem ser protegidos contra a luz, o calor, a
umidade, os agentes químicos e a radiação secundária.
C) o uso de posicionadores nas tomadas radiográficas não diminui a
possibilidade de erros e evita novas exposições à radiação.
D) o recipiente para o fixador deve estar posicionado à direita, o
recipiente para água ao centro e o recipiente para o revelador à
esquerda, dentro das câmaras escuras, de acordo com as normas
internacionais.

QUESTÃO 21
São instrumentais utilizados
restauradores, EXCETO:

na

realização

de

procedimentos

A) Pinça porta grampos e hollemback.
B) Porta matriz e brunidor.
C) Fórceps e alavanca.
D) Recortador de margem gengival.
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QUESTÃO 22
A organização de informação utilizando o computador faz parte da
rotina de trabalho de um serviço odontológico. As pastas servem para
organizar o disco rígido. Para conseguirmos essa organização, é
necessário criarmos pastas e até mesmo subpastas. A criação de pastas
deve seguir alguns passos. Considerando esses passos, assinale a
alternativa CORRETA. Usando o Windows Explorer:
A) abrir a pasta ou unidade de disco que deverá conter a nova pasta
que será criada; clicar no menu Arquivo / Novo / Pasta; digitar o
nome da Nova Pasta; clicar a tecla SHIFT e depois a tecla ENTER.
B) abrir a pasta ou unidade de disco que deverá conter a nova pasta
que será criada; clicar no menu Arquivo / Novo / Atalho; digitar o
nome da Nova Pasta; clicar a tecla ENTER.
C) abrir a pasta ou unidade de disco que deverá conter a nova pasta
que será criada; clicar no menu Arquivo / Novo / Pasta; digitar o
nome da Nova Pasta; clicar a tecla ENTER.
D) abrir a pasta ou unidade de disco que deverá conter a nova pasta
que será criada; clicar no menu Arquivo / Novo / Pasta; digitar o
nome da Nova Pasta; clicar e manter pressionada a tecla CTRL e
depois a tecla ENTER.
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QUESTÃO 23
Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS), leia atentamente as
afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA.
A) São princípios do SUS: universalidade de acesso aos serviços de
saúde, integralidade de assistência, participação da comunidade
e centralização político-administrativa com direção única em cada
esfera de governo.
B) É objetivo do SUS: assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
C) São princípios do SUS: direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde; divulgação de informações quanto ao potencial
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; preservação
da autonomia das pessoas, na defesa de sua integridade física e
moral.
D) É objetivo do SUS: identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
QUESTÃO 24
O material indicado para restaurações provisórias (curativos), fornecido
em forma de pó e líquido e que não deve ser usado em cavidades a
serem restauradas com resina composta é:
A) Cimento de ionômero de vidro.
B) Cimento de hidróxido de cálcio.
C) Cimento fosfato de zinco.
D) Cimento de óxido de zinco.
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QUESTÃO 25
Analise as seguintes afirmativas sobre anatomia e erupção dental e
assinale com V as VERDADEIRAS e F as FALSAS.
(

)

O segundo molar superior apresenta 2 raízes e sua erupção
ocorre por volta dos 6 anos de idade

(

)

A dentição decídua possui os mesmos agrupamentos
dentários que a permanente: incisivos, caninos, pré-molares
e molares.

(

)

O incisivo central inferior esquerdo recebe a numeração de
dente 31 na dentição permanente e 71 na decídua.

(

)

Na dentição permanente, os dentes do Quadrante II (lado
superior esquerdo) são numerados primeiramente com o
dígito 2.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (V) (F) (V).
B) (V) (V) (F) (F).
C) (F) (F) (V) (F).
D) (F) (F) (V) (V).
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QUESTÃO 26
Após a realização de uma cirurgia odontológica, deve-se dar início
ao processamento dos artigos. Numere nos parênteses abaixo a
sequência da ordem dos procedimentos:
(

) secagem

(

) inspeção visual

(

) enxague

(

) empacotamento

(

) esterilização em autoclave

(

) imersão em solução detergente com pH neutro ou enzimático

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números
CORRETA.
A) (3) (4) (1) (6) (5) (2).
B) (4) (3) (2) (5) (6) (1).
C) (6) (5) (4) (2) (1) (5).
D) (5) (1) (2) (4) (6 ) (3).
QUESTÃO 27
Durante uma atividade educativa de promoção da saúde bucal visando
melhorar a condição periodontal de um grupo de pacientes adultos,
um(a) THD deve enfatizar
A) a utilização da técnica de escovação movimentos rotatórios (Stillman
Modificado), independentemente da destreza manual do paciente.
B) a importância do controle mecânico adequado e rotineiro da placa
bacteriana.
C) a utilização de dentifrícios com agentes clareadores.
D) a utilização de escovas elétricas, fio dental Super-floss e escova de
único tufo de cerdas para todos os pacientes.
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QUESTÃO 28
Assinale a alternativa que corresponde a um episódio infeccioso dos
tecidos de suporte do dente (ligamento periodontal, cemento e osso
alveolar) caracterizado por odor fétido e presença de sangramento e
exudato na gengiva:
A) Periodontite.
B) Gengivite.
C) Cárie dentária.
D) Estomatite.
QUESTÃO 29
Analise as afirmativas sobre a ergonomia no ambiente de trabalho e
assinale a INCORRETA.
A) O planejamento do atendimento diário e o trabalho em equipe com
delegação de funções são importantes medidas para reduzir o risco
ergonômico e aumentar a produtividade.
B) Os equipamentos periféricos rotineiramente utilizados pelo cirurgiãodentista, como os fotopolimerizadores, aparelhos de RX e laser
terapêutico devem estar localizados na zona do assistente.
C) Durante o atendimento do paciente, para que haja declínio da fadiga,
devem-se evitar os movimentos que exigem do operador esforço
corpóreo desnecessário, distribuídos nas classes 4 e 5.
D) De acordo com os princípios ergonômicos na clínica, o assistente
deve sempre se posicionar mais baixo que o operador,
preferencialmente na zona de transferência.

22
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QUESTÃO 30
Leia este quadro em que são apresentados alguns dos materiais
odontológicos utilizados pelo cirurgião-dentista.

Materiais Odontológicos
1. Alginato
5. Verniz cavitário
2. Silicone de condensação 6. Resina Composta
3. Resina acrílica
7. Amálgama
4. Gesso especial
8. Cera utilidade
Em relação a esses materiais apresentados no quadro, assinale a
afirmativa CORRETA.
A) Os números 3, 6 e 7 representam materiais utilizados em
restaurações Classe I e Classe II.
B) O número 5 representa um agente cimentante de RMF e
provisórias.
C) Os números 1, 2 e 4 representam
proteticamente na obtenção de modelos.

materiais

utilizados

D) O número 8 representa um material utilizado em vazamentos de
tróqueis e confecção de PPR.
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QUESTÃO 31
Analise as seguintes afirmativas sobre o gerenciamento dos Resíduos
de Serviços de Saúde (RSS) e assinale a alternativa INCORRETA.
A) Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência
à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na
forma livre (luvas, óculos, máscaras, gaze e outros) devem ser
acondicionados em sacos brancos leitosos substituídos quando
atingirem 2/3 de sua capacidade ou diariamente.
B) Os resíduos comuns podem ser equiparados aos resíduos domiciliares
e seu descarte devem seguir as orientações estabelecidas pelo
órgão ambiental competente e pelo serviço de limpeza urbana.
C) Os resíduos químicos devem ser lançados diretamente na rede
coletora de esgoto ou encaminhados em sacos vermelhos, para
disposição final em aterros.
D) Bisturis, agulhas e outros pérfuro-cortantes devem ser
acondicionados em recipientes rígidos, com tampa vedante,
resistentes à ruptura e à punctura.
QUESTÃO 32
São instrumentais necessários para o tratamento endodôntico do dente
25:
A) Régua milimetrada, cânula aspiradora, pinça clínica e limas de 1ª
série.
B) Colher de dentina, pinça clínica, alavanca e bisturi.
C) Seringa anestésica, colher de dentina, foices e cinzéis.
D) Curetas de Gracey, régua milimetrada, sonda milimetrada e limas
de 1ª série.
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QUESTÃO 33
A proteção do paciente, operador e equipe durante o manejo dos
equipamentos de raio X, é imprescindível na prática odontológica.
Analise as afirmativas relacionadas a essas medidas de proteção e
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Os aparelhos de RX devem receber, periodicamente, um programa
de manutenção preventiva para assegurar a correta regulagem e a
boa performance do equipamento.
B) Em exames intra-orais em consultórios, o operador deve manter-se
a uma distância mínima de 2 m do tubo e do paciente, durante as
exposições.
C) Devem-se utilizar filmes rápidos e vestimenta de proteção individual
(avental de chumbo), de modo a proteger a tireoide, o tronco e as
gônadas dos pacientes, durante as exposições.
D) Caso seja necessária a presença de indivíduos para assistirem uma
criança ou um paciente debilitado, estes devem segurar o cabeçote
do aparelho, durante a exposição, para se evitar repetições.
QUESTÃO 34
Leia atentamente as afirmativas sobre educação e promoção da saúde
bucal na prática clínica e assinale a alternativa CORRETA.
A) O flúor deve ser usado por todos os indivíduos, independentemente
da forma de utilização, idade, hábitos de dieta, fluxo salivar entre
outros.
B) Um mau controle de placa bacteriana associado ao consumo
frequente de sacarose poderá, com o tempo, causar cárie dentária.
C) O tamanho das arcadas, número e posição dos dentes, uso de
próteses ou aparelhos ortodônticos e a forma do espaço interproximal
não interferem na escolha do instrumental para controle mecânico
da placa bacteriana pelo paciente.
D) O controle químico da placa com digluconato de clorexidina é
recomendado como substituto ao controle mecânico.
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QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que NÃO se refere à função dos dentes:
A) Deglutição.
B) Mastigação.
C) Dilaceração.
D) Incisão.
QUESTÃO 36
O dente canino apresenta a seguinte característica:
A) Tem a função de despedaçar os alimentos, é o dente mais
resistente da arcada humana.
B) Possui a menor raiz dental.
C) Sua face lingual é discretamente maior que a vestibular.
D) É o quarto dente do hemiarco superior e inferior.
QUESTÃO 37
Assinale a alternativa que se refere ao dente popularmente conhecido
como “dente do siso”.
A) Dente 22.
B) Dente 38.
C) Dente 36.
D) Dente 11.
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QUESTÃO 38
Na execução de um procedimento básico periodontal e de controle e
manutenção, assinale a alternativa que NÃO está especificada como
função do THD:
A) Preparo de modelos.
B) Procedimento de raspagem supragengival.
C) Exame de palpação dos lábios e da área ao redor da boca.
D) Colocação de selantes.
QUESTÃO 39
De acordo com o protocolo de limpeza e esterilização de peças de mão,
é CORRETO afirmar que
A) não devemos nunca usar álcool para limpeza da fibra ótica.
B) devemos sempre deixar um excesso de lubrificante.
C) não devemos nunca realizar a limpeza externa com escovas, pois
suas cerdas podem danificar a peça de mão.
D) devemos acionar a peça de mão por alguns segundos, antes de
retirar a ponta.
QUESTÃO 40
O procedimento mais eficaz para proteger a saúde dos profissionais e
controlar as infecções é
A) lavagem das mãos.
B) uso de gorro ou touca.
C) uso de máscaras.
D) uso de óculos de proteção.
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QUESTÃO 41
Os seguintes métodos estão indicados para o processo de esterilização
de artigos considerados críticos na odontologia, EXCETO:
A) Glutaraldeído a 2% por 10 minutos.
B) Ácido Peracetico a 0,2%.
C) Vapor saturado sob pressão (autoclave) - 121ºC a 127ºC.
D) Óxido de etileno.
QUESTÃO 42
É considerado lixo contaminado no atendimento odontológico:
A) Resto de embalagens.
B) Material de cozinha.
C) Tudo o que entrou em contato com fluídos.
D) Material de escritório.
QUESTÃO 43
Gotículas e aerossóis são gerados durante a tosse, espirro e fala,
ou são provenientes dos instrumentos rotatórios, seringas tríplices e
equipamentos ultra-sônicos e por jateamento. São exemplos de doenças
transmissíveis por via aérea, EXCETO:
A) Doença meningocócica.
B) Tuberculose.
C) Rubéola.
D) Dengue.
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QUESTÃO 44
O cimento de ionômero de vidro é um material amplamente utilizado na
clínica odontológica. O THD deve estar atento aos cuidados necessários
no manuseio desse material. Considerando o cimento de ionômero de
vidro, assinale a alternativa INCORRETA.
A) É imprescindível que o cimento recém manipulado tenha aparência
brilhosa para que a adesão ocorra de forma ideal.
B) Na manipulação, a porção do pó deve ser dividida em quatro partes
e uma das partes ao meio; essas partes deverão ser incorporadas
gradativamente ao líquido.
C) Para dosar corretamente a gota deve-se posicionar o recipiente do
líquido de cabeça para baixo na posição vertical.
D) Para o proporcionamento do pó, a colher dosadora deve ser
preenchida e os excessos do pó removidos através do deslize da
espátula plástica de manipulação sobre as bordas da colher.
QUESTÃO 45
Considerando o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), leia
atentamente estas considerações.
I.

A filosofia do TRA é baseada na prevenção e utiliza apenas instrumentos
manuais que resulta na preservação do tecido dentário sadio.

II. A TRA é uma técnica indicada apenas para o controle da cárie em
populações que vivem em locais remotos e de difícil acesso.
III. O Técnico em Higiene Dental pode receber treinamento adequado
e executar o TRA na fase da inserção do material restaurador no
dente já preparado sob a supervisão do cirurgião dentista.
São CORRETAS as afirmativas
A) I e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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