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Língua Portuguesa
Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10:
Cinquenta tons de rosa
Carol Castro
Há mais de meio século, a fase das mulheres submissas ficou para trás. Foi depois da Segunda Guerra, quando a população de
homens andava escassa e o hemisfério norte precisava ser reconstruído, que elas foram convocadas para sair do lar e entrar no
mercado de trabalho. Já em 1985, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais de 50% da força de trabalho na
América Latina vinha das mentes e mãos femininas. No Brasil entre 1976 e 2007, mais de 30 milhões de mulheres entraram no
mercado de trabalho.
De lá para cá, o salário delas também cresceu mais do que o deles. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, o rendimento médio das
brasileiras cresceu quase três vezes mais do que o dos homens (apesar de elas ainda ganharem 30% a menos do que eles com o
mesmo nível de instrução). Cada vez mais, elas conseguem cuidar da própria vida, sem depender de um marido. E é bem isso que
tem acontecido. Elas (e eles) têm passado muito mais tempo solteiras (a exceção está nas famílias de baixa renda - com pouco
estudo, fica mais complicado conseguir um salário que pague todas as contas; nesses casos, casar ainda funciona como um suplemento financeiro).
Com mais dinheiro no bolso e menos vontade de casar, as mulheres ficaram também mais seletivas na hora de buscar um parceiro. A lógica deixou de ser “procuro marido que possa me sustentar” e passou para “procuro marido que eu não tenha de sustentar”.
Bonitos, interessantes, com uma vida financeira estável - e educados. A lista de atributos desejáveis não para de crescer. E com
motivos: pela primeira vez, elas também estudam mais do que eles, em todos os níveis. Segundo o Ministério da Educação, mais
de 55% das novas matrículas em cursos superiores são preenchidas por mulheres - e 60% dos diplomas são entregues a elas.
Além disso, elas passam mais tempo nas escolas. A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a
melhor na hora de concorrer aos empregos.
(SUPERINTERESSANTE, janeiro de 2013, p.56-59, adaptação.)
01 Assinale a alternativa que reúne a ideia principal do texto:
a) As mulheres, mesmo trabalhando, desejam casar-se a todo custo.
b) As mulheres entraram para o mercado de trabalho e casam-se cada vez mais tarde.
c) As mulheres que conseguem cuidar da própria vida não querem casar-se.
d) Mulheres e homens casam-se mais tarde em função da diferença de salários.
e) Mulheres e homens com vidas financeiras estáveis são parceiros ideais.
02 A autora desenvolve as ideias do texto de acordo com um plano lógico-temporal, pois
a) equilibra as informações utilizando tanto os verbos no passado (primeiro parágrafo) quanto os verbos no presente.
b) começa com uma estrutura semelhante à de conto de fadas “Há mais de meio século”.
c) resume a situação das mulheres trabalhadoras na América Latina e no Brasil por três décadas.
d) apresenta argumentos para justificar o aumento da renda média das brasileiras num período de dez anos, segundo o IBGE .
e) reúne os argumentos utilizando verbos predominantemente no passado.
03 Assinale a alternativa que explica a consequência de anos de estudos a mais na vida das mulheres:
a) Elas estão ficando sem marido que as queiram.
b) Elas e eles estão retardando o momento de casar.
c) Elas estão mais exigentes na hora de casar.
d) Elas estão ganhando três vezes mais do que os homens.
e) Elas estão assumindo lugares profissionais que antes eram dos homens.
04 Marque a alternativa ERRADA em relação às afirmações, no texto, sobre a população feminina:
a) Entraram no mercado de trabalho por uma necessidade sócio-histórica.
b) Mantiveram-se no mercado de trabalho por uma imposição sócio-política.
c) Acreditam no casamento como um investimento financeiro.
d) Adquiriram independência para a administração da vida financeira
e) Consideram a relação entre bom emprego a mais tempo de escolarização.
05 Marque a alternativa em que o emprego do termo “suplemento” (segundo parágrafo) tem sentido semelhante:
a) A quantia recebida pelos serviços prestados será um ótimo suplemento para as despesas.
b) Um bom suplemento para esse conteúdo encontra-se na publicação anterior da autora.
c) O suplemento da matéria está no outro caderno, de Esportes.
d) Nem o suplemento da seção de automóveis está atraindo novos consumidores para o jornal.
e) Com o suplemento dessas aulas, a maioria será aprovada no concurso.
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06 Assinale a alternativa que reforça a ironia presente nos trechos em destaque “procuro marido que possa me sustentar” e
“procuro marido que eu não tenha de sustentar”:
a) Na repetição dos verbos procurar e sustentar.
b) Nos pronomes pessoais eu e me.
c) Nos verbos poder e ter.
d) No uso da preposição de .
e) Na repetição do termo marido.
07 Marque a alternativa que explica a criação do título, baseado em outro, do livro “Cinquenta tons de cinza”:
a) Antonímia.
b) Polissemia.
c) Sinonímia.
d) Paráfrase.
e) Aliteração.
08 Assinale a alternativa correta em relação ao uso, no texto, do verbo haver em “Há mais de meio século...”:
a) Pessoal, pois assume o verbo principal, no sentido de “conseguir”.
b) Impessoal, pelo emprego no sentido de “ajustar contas”.
c) Pessoal, pois funciona como verbo auxiliar.
d) Impessoal, pela ideia de tempo decorrido.
e) Pessoal por assumir o sentido de “existir”.
09 Considerando as informações dadas no texto, justifica-se o uso das formas verbais “foram”, “entraram” (1º parágrafo) e
“ficaram” (3º parágrafo), respectivamente, no
a) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo.
b) Pretérito perfeito do indicativo - futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo.
c) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - futuro do presente do indicativo.
d) Futuro do presente do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo.
e) Futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo.
10 Assinale a alternativa cuja conjunção substitui os dois pontos, mantendo a mesma relação sintático - semântica entre as partes.
“A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a melhor na hora de concorrer aos empregos.”:
a) Apesar.
b) Enquanto.
c) Pois.
d) Embora.
e) Enfim.
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Políticas Públicas de Saúde
11 O SUS é reconhecido como um dos mais avançados sistemas de saúde do mundo. Sobre esse tema, analise as alternativas
abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) Os serviços do SUS são de responsabilidade e competência exclusiva dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais.
( ) A rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, permitindo um conhecimento maior dos
problemas de saúde da população de uma área delimitada.
( ) É dever do poder público garantir as condições para a participação popular no SUS, assegurando a gestão comunitária.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) F-V-F.

c) F-F-V.

d) V-V-F.

e) F-V-V.

12 Sobre a Atenção Básica, analise as proposições abaixo e responda:
I- Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a
Rede de Atenção à Saúde.
II- A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais
concepções, como termos equivalentes.
III- A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual, que abrange a promoção e a proteção
de saúde.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas II e III.

d) Apenas I e III.

e) Apenas III.

13 Todas as alternativas abaixo se relacionam às atribuições específicas do enfermeiro nas equipes de Atenção Básica, EXCETO:
a) Solicitar exames complementares ao usuário.
b) Prescrever medicações.
c) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
d) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio.
e) Realizar consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos.
14 Em relação às atribuições dos agentes comunitários de saúde nas equipes de Atenção Básica, analise as proposições abaixo e
marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) Os agentes comunitários de saúde devem orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
( ) Desenvolver ações educativas que visem à promoção da saúde e a prevenção das doenças é função dos agentes comunitários
de saúde.
( ) Compete aos agentes comunitários de saúde orientar às famílias em relação à prevenção de doenças como a dengue e a
malária, bem como prescrever medicações para o combate de tais doenças.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) V-V-F.

c) V-F-V.

d) F-F-V.

e) V-F-F.

15 Os profissionais das equipes de Saúde da Família devem procurar formar vínculos com os usuários.
Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões de
doses anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas. Em relação ao Programa Nacional de Imunização- PNI
analise as proposições abaixo e responda:
I- A vacina tetra viral protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela.
II- A vacina que protege contra o HPV é distribuída em todo o território nacional para todas as mulheres brasileiras.
III- PNI vem controlando, por meio da vacinação, o tétano neonatal, a cólera e a coqueluche.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas I e III.
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16 Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões
de doses anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas. Em relação ao Programa Nacional de Imunização- PNI
analise as proposições abaixo e responda:
I- A vacina tetra viral protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela.
II- A vacina que protege contra o HPV é distribuída em todo o território nacional para todas as mulheres brasileiras.
III- PNI vem controlando, por meio da vacinação, o tétano neonatal, a cólera e a coqueluche.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
17 Todas as alternativas abaixo se referem aos princípios da Atenção Básica, EXCETO:
a) Universalidade.
b) Responsabilização.
c) Humanização.
d) Racionalidade.
e) Equidade.
18 Em relação à Política de Incentivo à Distribuição de Medicamentos, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
( ) O Programa Farmácia Popular, tem por finalidade disponibilizar também medicamentos essenciais, porém a preço de custo,
àqueles que estão em tratamento no setor privado e não poderiam obter medicamentos na rede pública.
( ) A política de incentivo à distribuição de medicamentos promove a exclusivamente a distribuição de medicamentos para
tratamento de hipertensão e diabetes, nos estabelecimentos cadastrados ao programa.
( ) Para obter medicamento disponível gratuitamente pelo Programa Farmácia Popular, o paciente deverá portar seu CPF e receita
médica.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) V-F-V.

c) F-F-V.

d) F-F-F.

e) F-V-F.

19 Todas as alternativas abaixo se referem aos profissionais que compõem a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da FamíliaNASF, EXCETO:
a) Médico.
b) Assistente Social.
c) Sociólogo.
d) Psicólogo.
e) Fisioterapeuta.
20 Sobre a estrutura e organização do NASF, analise as proposições abaixo e responda:
I- O NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas fornece apoio às equipes de Saúde da Família;
II- O NASF vincula-se a um número de equipes de Saúde da Família em territórios definidos, conforme sua classificação;
III- O NASF deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, gestão compartilhada e apoio à coordenação do cuidado,
que se pretende pela Saúde da Família.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
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21 Todas as alternativas abaixo se referem às ações de Atenção Básica no Brasil, EXCETO:
a) Incentivo às Ações de Combate às Carências Nutricionais.
b) Incentivo à Ações Básicas de Vigilância Sanitária.
c) Incentivo à Saúde Bucal.
d) Intensificação à Vigilância e Controle da Tuberculose.
e) Realização de cirurgias de alta complexidade.
22 Sobre o sistema SUS, analise as proposições abaixo e responda:
I- Na proposta do sistema SUS o conceito de saúde não se reduz a ausência de doença, mas está relacionado com as condições de
vida do usuário.
II- Na lógica do sistema público, os serviços contratados e conveniados não são seguidos dos mesmos princípios e das mesmas
normas do serviço público.
III- Os elementos integrantes do sistema SUS referem-se, ao mesmo tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da
saúde.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
23 O controle da dengue é uma das metas do Programa de Vigilância em Saúde no Brasil. Todas as alternativas abaixo estão
relacionadas ao controle e prevenção da dengue, EXCETO:
a) Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) são responsáveis pelas ações de prevenção e controle da dengue.
b) Não somente os Agentes Comunitários de Saúde, mas todos os diferentes profissionais das Equipes Saúde da Família têm
importante papel e contribuição nas ações de Vigilância em Saúde e no controle da dengue.
c) É competência do Agente Comunitário de Saúde encaminhar os casos suspeitos de dengue à UBS, responsável pelo território, de
acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.
d) O Agente Comunitário de Saúde deve realizar reuniões com a comunidade com objetivo de prevenir e controlar a dengue.
e) Realizar visitas em imóveis residenciais, mesmo sem haver a permissão do proprietário do imóvel, é função do agente comunitário
de saúde.
24 Todas as alternativas abaixo se relacionam às ações voltadas para a saúde da mulher, EXCETO:
a) Assistência ao pré-natal.
b) Incentivo à realização de cesarianas.
c) Assistência ao climatério.
d) Planejamento familiar.
e) Redução da mortalidade materna.
25 Em relação à saúde do homem analise as proposições abaixo e responda:
I- Todo homem com mais de 40 anos de idade tem direito a realizar gratuitamente na rede do SUS exames para diagnóstico de
câncer da próstata.
II- O homem tem o direito à cirurgia para esterilização voluntária, contanto que seja maior de 25 anos ou com pelo menos dois filhos
vivos e, caso seja casado, independentemente do consentimento da esposa.
III- A Política Nacional de Atenção Integral do Homem está alinhada com a Política Nacional de Atenção Básica, com as estratégias
de Humanização e em consonância com os princípios do SUS.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
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Legislação Municipal
26 Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal de Santa Cecília, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de
autoridade competente. Sobre provimento responda corretamente: São formas de provimento de cargo público, EXCETO:
a) Nomeação.
b) Ascensão.
c) Exoneração.
d) Recondução.
e) Transferência.
27 Em se tratando de Redistribuição, amparada pelo art. 37, da lei complementar nº 01/1997, analise as afirmativas abaixo e
assinale a alternativa correta.
I – Redistribuição é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
II – Dar-se-á a redistribuição, a pedido, para outra localidade do município, independentemente de vaga, para acompanhar cônjuge
ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada a comprovação por
junta médica.
III – A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos
casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.
Está(ão) correta(s)
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
28 De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Santa Cecília, assinale a afirmativa que não condiz com uma das competências
privativas do município:
a) Legislar sobre assunto de interesse coletivo e local, como editar lei orçamentária anual.
b) Conceder licença para a atividade de comércio eventual ou ambulante.
c) Preservar as florestas, a fauna, a flora e os depósitos d’água parada e corrente.
d) Promover o serviço de iluminação pública.
e) Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação.
29 Para efeito da lei 94/2007, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Santa
Cecília, o agrupamento homogêneo dos profissionais, segundo a titulação, é a definição de:
a) Classe.
b) Cargo.
c) Função.
d) Carreira.
e) Quadro.
30 O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde,
e no Município de Santa Cecília sua atuação é regulada pela lei 137/2011. Sobre os requisitos necessários para o exercício da
atividade do Agente Comunitário, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – Terá que residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.
II – Tem que ter concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.
III – Tem que ter concluído o ensino médio.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
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Conhecimentos Específicos
31 O auxiliar em Saúde Bucal (ASB) é um profissional apto a trabalhar em consultório odontológico exercendo funções auxiliares
aos cirurgiões dentistas ou aos técnicos em saúde bucal. A profissão é regulamentada pela Lei 11.889 e fiscalizada pelo Conselho
Federal de odontologia, de acordo com as normas da resolução 63/2005. São inúmeras as funções de um ASB em um consultório
odontológico; de acordo com as funções previstas nas Normas do Conselho Federal de Odontologia, o ASB não está apto a
desempenhar quais das funções abaixo citadas?
a) Ser responsável pelo treinamento de auxiliares e serventes de laboratório de prótese dentária.
b) Organizar e executar atividades de higiene bucal.
c)Processar filme radiográfico.
d)Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares.
e) Selecionar moldeiras.
32 O auxiliar em saúde bucal poderá exercer sua atividade, sempre sob a supervisão do cirurgião dentista ou técnico em saúde
bucal, em consultórios ou clínicas odontológicas, em estabelecimentos públicos ou privados. Assinale a alternativa que contenha
uma atribuição do ASB.
a) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista.
b) Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta.
c) Realizar isolamento absoluto do campo operatório.
d) Preparar modelos de gesso.
e) Executar a parte mecânica dos trabalhos odontológicos indiretos.
33 O termo “biossegurança” corresponde ao conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento, tecnologia e prestação de serviço visando a saúde do
homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Comprovadamente, os microrganismos têm
driblado as medidas de segurança adotadas na atualidade, colocando em risco profissionais e pacientes, e a falta de cuidados em
relação à biossegurança, tem providenciado a intensificação do ciclo de infecções cruzadas. São ações que visam a manutenção da
biossegurança no ambiente do consultório odontológico, EXCETO:
a) Materiais esterilizados por meio físico podem ser estocados até uma semana em prateleira aberta ou até um mês se colocados
sob cobertura plástica ou bolsa selada.
b) A esterilização de instrumentais por meio físico deve ser realizada mediante a utilização de calor úmido (autoclave), ou mediante o
uso de calor seco (estufa) a 170o C por duas horas.
c) Toda pessoa envolvida no processo de esterilização de instrumental odontológico deverá estar utilizando equipamento de
proteção individual completo.
d) Agulhas, seringas, estiletes, lâminas e demais objetos pérfuro-cortantes de uso clínico devem ser descartados em recipientes
rígidos, dotados de tampa.
e) É indicada a reutilização de agulhas e seringas descartáveis após desinfecção das mesmas.
34 Considerando o protocolo para manutenção da biossegurança no ambiente do consultório odontológico, assinale a alternativa
correta.
a) A escolha do método de desinfecção ou de esterilização a ser realizado independe da avaliação do risco potencial de infecção no
reuso, conforme se trate de artigo crítico, semi-crítico ou não –crítico.
b) Todo instrumental reutilizável empregado nos serviços de saúde deve ser rigorosamente limpo e desinfetado ou esterilizado antes
do uso em cada paciente.
c) Só devem ser utilizados processos químicos de esterilização ou desinfecção quando se puder garantir a concentração e atividade
apropriada do produto químico e somente devem ser utilizados para instrumentos que possam ser submetidos a métodos de
esterilização pelo calor.
d) Soluções de hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio e polivinilpirrolidona (PVPI) são indicadas para esterilização de produtos
metálicos devido a sua ação corrosiva sobre os mesmos.
e) A sequencia de passos para o processamento de instrumentais odontológicos deve ser: esterilização, limpeza, enxágue,
secagem, descontaminação, armazenamento e desinfecção.
35 O cirurgião dentista e sua equipe estão expostos, igualmente, a uma grande variedade de agentes infecciosos. O uso de
procedimentos efetivos de controle de infecção e as precauções-padrão no consultório odontológico e laboratórios relacionados,
previnem a infecção cruzada, extensiva aos cirurgiões dentistas, equipe e pacientes. São princípios que promovem o controle de
infecção na prática odontológica. EXCETO.
a) Vacinação contra a hepatite B, tuberculose e AIDS.
b) Lavar as mãos antes e após o atendimento de todos os pacientes.
c) Evitar o contato direto com matéria orgânica através do uso de barreiras protetoras.
d) Não manipulação de canetas, fichas de pacientes ou telefone enquanto estiver usando as luvas utilizadas para o atendimento ao
paciente ou desinfecção do instrumental.
e) Cobrir todas as superfícies do consultório passiveis de contaminação e de difícil descontaminação com coberturas descartáveis,
que devem ser trocados após o atendimento de cada paciente.
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36 Considerando-se as medidas necessárias a reparação do ambiente odontológico visando-se evitar a ocorrência de infecções
cruzadas assinale a alternativa correta.
a) Superfícies contaminadas por sangue e secreções apenas devem ser desinfetadas após o término do atendimento de todos os
pacientes.
b) O material descartável utilizado (gaze, algodão, luvas e outros) pode ser descartado juntamente com o lixo comum produzido no
ambiente odontológico.
c) Recomenda-se a escovação da boca do paciente ou o bochecho com digluconato de clorexidina 0,12% antes do atendimento
odontológico.
d) Canetas de alta rotação devem ser desinfetadas utilizando-se álcool 70 e jamais submetidas a ação de autoclave ou estufa.
e) As roupas e tecidos contaminados com material biológico podem ser lavadas em casa, sem o risco de contaminação cruzada.
37 Nas Unidades de Saúde da Família é comum que os pacientes busquem o cirurgião dentista para realização de exodontias de
elementos permanentes extensamente destruídos ou fraturados. Cabe ao Auxiliar de Saúde Bucal acessorar o cirurgião dentista na
realização do procedimento e instrumenta-lo de forma correta. Assinale abaixo a alternativa que representa o instrumental
odontológico utilizado no momento da colocação da lâmina cirúrgica no cabo de bisturi e na realização da sutura da mucosa.
a) Porta-agulha.
b) Descolador de Molt.
c) Afastador de Minesota.
d) Pinça hemostática.
e) Pinça de Allis.
38 Durante a realização de procedimentos restauradores diretos, utilizando-se amálgama dental ou resina composta, ou durante a
realização de tratamentos endodônticos faz-se necessário o isolamento da área de trabalho e fim de evitar a contaminação com
saliva e outras secreções. Para tanto deve-se proceder a realização do isolamento absoluto do campo operatório. Qual dos
instrumentais listados abaixo é responsável pela manutenção do dique ou lençol de borracha em posição?
a) Espátula no 1 ou de inserção.
d) Matriz e cunha de madeira.

b) Porta grampo de Brewer.
e) Perfurador de Ainsworth.

c) Grampos para isolamento.

39 O amálgama de prata é um material restaurador amplamente utilizado na odontologia devido a algumas de suas propriedades
físicas e mecânicas, ao fácil manuseio e baixo custo. Considerando as etapas clínicas para confecção de uma restauração em
amálgama, assinale a alternativa que contém o instrumental utilizado para realização da escultura de uma restauração em
amálgama.
a) Porta amálgama.
d) Porta matriz, matriz e cunha.

b) Espátula de inserção no 1.
e) Esculpidor de hollemback.

c) Brunidor.

40 Na odontologia, durante as três últimas décadas, medidas de prevenção primária como fluoretação das águas de abastecimento,
educação do paciente, utilização de dentifrícios fluoretados, enxaguatórios bucais e aplicações tópicas de flúor pelo profissional,
ajudaram a reduzir significativamente os índices de cárie, principalmente em crianças e adolescentes. Os selantes também são uma
alternativa a ser utilizada no combate ao desenvolvimento de novas lesões de cárie. Em que situação deve-se optar pelo uso de
selantes?
a) Na superfície vestibular dos incisivos superiores.
b) Na região cervical de molares e pré-molares.
c) Na superfície oclusal de molares e pré-molares com sulcos e fissuras profundas.
d) Em restaurações de amálgama na oclusal de molares e pré-molares.
e) Como proteção de restaurações em resina na oclusal de molares e pré-molares.

41 O flúor é hoje um dos mais populares agentes preventivos contra a cárie dentária. Todos os meios de utilização de fluoreto
objetivam aumentar a concentração do íon F- na cavidade bucal e são eficazes no controle do desenvolvimento da doença cárie.
Assinale a alternativa que corresponde a um meio coletivo de uso do flúor no combate ao desenvolvimento da cárie dental.
a) Dentifrício fluoretado.
b) Fluoretação das águas de abastecimento público.
c) Uso de fio dental.
d) Suplementos para uso na gestação e infância.
e) Uso de cimento de ionômero de vidro como material restaurador definitivo.
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42 Durante ações realizadas pela Equipe de Saúde Bucal nas escolas e na comunidade é comum a prática de aplicação do gel
fluoretado em crianças, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta para uso da técnica de aplicação tópica de flúor
através do uso de moldeiras descartáveis.
I – Posicionamento da moldeira na cavidade bucal do paciente.
II – Profilaxia profissional ou escovação criteriosa.
III – Remoção da moldeira e instrução ao paciente.
IV – Cronometrar tempo de exposição de 1 minuto.
V – Dispensar em torno de 5 ml de gel nas duas moldeiras (superior e inferior).
VI – Lavagem e secagem da cavidade bucal.
a) VI – I – IV – II – III - V.
b) I – II –IV – V – VI – III.
c) V – I – II – VI – III – IV.
d) II – VI – V – I – IV – III.
e) II – V – VI – IV – I – III.
43 A radiografia corresponde à imagem radiográfica de um objeto obtida com o emprego dos raios -x em lugar da luz. A utilização
de imagens radiográficas é de grande importância em todas as áreas da odontologia, auxiliando no diagnóstico, planejamento e
execução correta de diversos procedimentos clínicos; para tanto é de fundamental importância o correto posicionamento dos filmes
radiográficos. Considerando-se as etapas de processamento dos filmes radiográficos, assinale a alternativa correta.
a) O uso de soluções aquecidas, o transporte automático de filmes pelas soluções, a agitação dos líquidos de processamento e o
uso de soluções enérgicas ou concentradas são formas de se diminuir o tempo gasto no processamento de filmes radiográficos.
b) As câmaras escuras para processamento de filmes periapicais são utilizadas em consultórios odontológicos por possibilitarem
passagem de luz branca suficiente para formação da imagem radiográfica.
c) O fixador é uma solução química que converte a imagem invisível no filme em imagem visível, com o auxilio da luz.
d) O tempo total para permanência da radiografia no revelador deve ser o dobro do tempo indicado para exposição ao fixador.
e) A sequência correta para o processamento manual de um filme radiográfico é: fixador, lavagem, revelador e lavagem.
44 É sabido que a exposição constante à radiação X pode provocar efeitos deletérios nos organismos vivos, desta forma para
execução de uma prática odontológica segura, cirurgiões dentistas e auxiliar em saúde bucal que trabalham em ambiente exposto à
contaminação por radiação X precisam adotar medidas de segurança e proteção contra radiação. Considerando-se as medidas
adotadas para prevenir exposição excessiva à radiação X em consultório odontológico, assinale a alternativa correta.
a) O profissional deve sempre segurar o filme na boca do paciente e o cabeçote do aparelho durante a tomada radiográfica.
b) O profissional deve posicionar-se a uma distância mínima de 2 metros do aparelho de Raios X durante a tomada radiográfica.
c) Durante a realização da tomada radiográfica o profissional deve estar usando avental de chumbo e o paciente posicionado a uma
distância média de 1,5 metros do aparelho de raios X.
d) A utilização de biombos revestidos com vidro é eficaz na proteção contra radiação X.
e) Durante a realização da tomada radiográfica o profissional deve permanecer atrás do cabeçote do aparelho de raios X ou atrás da
cabeça do paciente.
45 O surgimento dos sistemas adesivos proporcionou melhorias significativas na realização de procedimentos restauradores
estéticos em odontologia, e métodos restauradores tradicionais que envolviam a necessidade de realizar preparoscavitário extensos
e retentivos estão sendo cada vez mais substituídos por procedimentos restauradores menos invasivos, ou seja, adesivos. A maioria
dos sistemas adesivos disponíveis no mercado necessita ser ativado por luz de um determinado comprimento de onda; como
chamamos esse dispositivo utilizado para ativação dos sistemas adesivos?
a) Amalgamador.
d) Fotopolimerizador.

b) Porta amálgama.
e) Single Bond.

c) Espátula de inserção.

46 Para proteção da polpa muitas vezes o cirurgião dentista utiliza materiais classificados como materiais de forramento. Para que
tenham eficácia no tratamento é necessário que permaneçam em contato com o dente por determinado período de tempo, para
tanto são protegidos pelos materiais de base, popularmente conhecidos por “curativos odontológicos”. Assinale a alternativa que
contém um material de base, utilizado como “curativo odontológico” na prática clínica.
a) Sistema adesivo.
d) Amálgama.

b) Resina composta.
e) Ácido fosfórico 37%.

c) Cimento de ionômero de vidro.
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47 Os materiais de moldagem são utilizados para produzir réplicas precisas dos tecidos intra e extra orais, indispensáveis para
realização de um correto plano de tratamento. O alginato é o material de moldagem de eleição para confecção de modelos de
estudo. Sobre o alginato, assinale a alternativa correta.
a) É sempre comercializado em um sistema de duas pastas, uma pasta base e a outra catalizadora.
b) Para sua manipulação medidas de água e pó devem ser dosadas e manipuladas em uma cubeta por aproximadamente 1 minuto.
c) É comercializado em um sistema de três pastas, uma pasta densa, uma pasta base e uma pasta catalizadora.
d) Deve ser levado à boca do paciente em uma seringa para elastômeros.
e) É um material de moldagem classificado como reversível e anelástico.
48 Muitos procedimentos odontológicos necessitam de irrigação durante o uso da caneta de alta rotação, o líquido utilizado com
essa finalidade deve ser água destilada e é armazenado em que componente acessório do equipo odontológico?
a) Unidade auxiliar.
b) Pedal de acionamento.
c) Caixa de comando.
d) Equipo acoplado.
e) Reservatório de água.
49 O cimento de ionômero de vidro é utilizado como base para restaurações definitivas em amálgama e resina composta, assinale a
alternativa que corresponde aos instrumentais utilizados para manipulação do cimento de ionômero de vidro.
a) Placa de vidro e espátula 36.
b) Placa de vidro e aplicador de hidróxido de cálcio.
c) Espátula de inserção e fotopolimerizador.
d) Condensador, brunidor e espátula de hollemback.
e) Pote dappen e porta amálgama.
50 Os cimentos de hidróxido de cálcio são utilizados como agentes de forramento cavitário e apresentam papel de grande
importância na proteção do complexo dentinho-pulpar. Qual o instrumental utilizado para inserção do cimento de hidróxido de cálcio
quimicamente ativado na cavidade?
a) Espátula de inserção.
b) Porta amálgama.
c) Espátula 36.
d) Aplicador de hidróxido de cálcio.
e) Espátula 72.
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