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Português 

Texto I, para responder às questões 1 a 5. 
 

SOFRIDA REPÚBLICA 
 
 
 Os desmandos expostos diariamente na mídia causam imenso prejuízo à nação. Além de dano econômico, resultam em 
consequências piores, de ordem imaterial. Geram dor, revolta e desesperança. A insegurança acarreta o medo e, com ele, a 
descrença nas instituições. 
 Notícias recentes revelam a onda de protestos que tomaram as ruas brasileiras. Depredações do patrimônio público e 
privado, incêndios, confrontos, morte. Não faltam motivos para o descontentamento que se percebe. A população tem muito a 
reivindicar aos poderes públicos, mas assombra-me a opção pela violência. Nosso país enfrenta grave crise, cuja origem está na 
falta de educação e de valores éticos. 
 A repetição do comportamento desprezível torna a vítima algoz da comunidade e nivela por baixo os cidadãos. Pretender 
fazer justiça com as próprias mãos inviabiliza a vida em sociedade e transforma-nos em reféns uns dos outros. 
 Urge o aparecimento de novas lideranças forjadas sobre sólida base ética, focadas no futuro, dispostas a dar o melhor de si 
em prol do outro, na busca da construção de uma realidade inclusiva, na qual prevaleça o bem-estar coletivo. 
 Deve-se abandonar a noção individual de sucesso, a fim de entender que a ausência de paz social impede-nos de usufruir 
até mesmo daquilo que se conquistou com tanto esforço. Há de se ter em mente que a vitória pessoal será sempre pequena quando 
for dissociada do contexto em que se vive, quando não se reverter em proveito alheio, quando estiver limitada ao ganho financeiro 
ou à obtenção do cargo público para dele se servir. 
 A sociedade paga o preço das escolhas que faz. Descabe insistir na infantil ideia de que as riquezas nacionais são do povo, 
mas os problemas pertencem apenas aos detentores do poder. É preciso socializar a responsabilidade pela mudança do que não 
deu certo. 
 A sociedade brasileira não é vítima. É sim autora – considerados os políticos que se valem do cargo eletivo não para servir ao 
outro, mas locupletarem-se. Enfim, quem os escolheu?  
 
(Marcos Aurélio Mendes de Farias Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. In. : Folha 
de São Paulo, 02 de março de 2014. – com adaptações) 
 
 
01  Buscando dar consistência ao seu texto, Marcos Aurélio Mendes de Farias Mello lança mão de estratégias argumentativas. 
Dentre as estratégias listadas abaixo, qual delas o autor emprega com mais frequência? 
 
a) Apelo emocional. 
b) Relação de causa e consequência. 
c) Comparação e contradição. 
d) Dados estatísticos. 
e) Argumentos de autoridade. 
 
 
02  Marque F (falso) ou V (verdadeiro) para inferências a partir do texto: 
 
I) A descrença nas instituições ocasiona reivindicações violentas. 
II) Fazer justiça com as próprias mãos coaduna com os princípios da república. 
III) Não saber escolher governantes tem relação com falta de educação e ética. 
IV) Os políticos brasileiros são os únicos responsáveis pelos problemas do Brasil. 
 
A sequência correta é: 
 
a) V F F V. 
b) V V F F. 
c) F F V V. 
d) V F V F. 
e) F V F V. 
 
 
03  Ao concluir o texto com a frase interrogativa, o autor do texto utiliza uma estratégia discursiva que busca: 
 
a) Ratificar a ideia de que a sociedade brasileira é corresponsável pelos problemas existentes no Brasil. 
b) Levantar curiosidade que gera especulação acerca dos desmandos expostos diariamente na mídia. 
c) Produzir uma pergunta para simplesmente levar o leitor a pensar numa resposta plausível. 
d) Testar o grau de compreensão do leitor acerca dos preceitos republicanos que alicerçam a sociedade brasileira. 
e) Produzir um clima de suspense em relação ao assunto a ser discutido. 
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04  O principal objetivo do texto é: 
 
a) Apresentar o alto índice de violência da sociedade brasileira atual e suas causas. 
b) Denunciar os governantes no que diz respeito a sua omissão em relação ao combate à violência. 
c) Alertar os leitores da responsabilidade de cada um para que prevaleça o bem-estar coletivo. 
d) Denunciar a falta de fiscalização no que concerne o uso e os gastos do dinheiro público. 
e) Expor a indignação do autor em relação aos desmandos diariamente expostos na mídia. 
 
 
05  Com base no fragmento A repetição do comportamento desprezível torna a vítima algoz da comunidade e nivela por baixo os 
cidadãos (3º§), é correto afirmar que o autor do texto 
 
a) defende a onda de protestos que tomaram as ruas brasileiras. 
b) insinua que os políticos têm comportamento desprezível frente a esses protestos. 
c) insinua-se contrário à máxima bíblica: “olho por olho, dente por dente”. 
d) supõe que seja conveniente o aparecimento de novas lideranças partidárias. 
e) repudia os atos de violência presentes nos protestos contemporâneos. 
 
 
Texto II, para responder às questões 6 e 7. 
 

 
(http://photos1.blogger.com/blogger/3052/2867/1600/charge%2031-08.jpg) 

 
06  Em relação aos textos I e II, acima apresentados, a alternativa que traz a afirmação verdadeira é: 
 
a) Ambos os textos satirizam a incapacidade do eleitor brasileiro no concernente às escolhas de seus governantes. 
b) Ambos os textos chamam a atenção do eleitor brasileiro para sua responsabilidade na escolha de seus governantes. 
c) Ambos os textos são de gêneros intrinsecamente diferentes e, portanto, não podem se complementar, nem ser comparados. 
d) Ambos os textos ratificam a urgência do surgimento de novas lideranças forjadas sobre sólida base teórica. 
e) Ambos os textos objetivam denunciar a politicalha existente no Brasil. 
 
 
07  Considerando os recursos linguísticos e imagéticos da charge, assinale as afirmações verdadeiras: 
 
I) A possibilidade de inferência de que o autor da charge refere-se ao eleitor brasileiro situa-se no texto não verbal. 
II) Pode-se acrescentar à primeira preposição de o artigo definido as [das drogas] mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a 

regência formal. 
III) Na sentença O maior traficante de drogas deste país é você, há um pronome demonstrativo cuja função dêitica remete ao Brasil, 

recuperado através da imagem. 
IV) O emprego da vírgula na organização do texto verbal justifica-se pela presença do sujeito “mau eleitor”. 
 
Estão corretas apenas: 
 
a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
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Texto III, para responder às questões 8 e 9.  
 

ADMIRÁVEL GADO NOVO 
 

Vocês que fazem parte dessa massa 
Que passa nos projetos do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 
E dar muito mais do que receber 

E ter que demonstrar sua coragem 
À margem do que possa parecer 
E ver que toda essa engrenagem 

Já sente a ferrugem lhe comer 
Eh! Oh! Oh! Vida de gado 

Povo marcado eh! Povo feliz... 
Lá fora faz um tempo confortável 

A vigilância cuida do “normal” 
Os automóveis ouvem a notícia 
Os homens a publicam no jornal 
 E correm através da madrugada 

A única velhice que chegou 
Demoram-se na beira da estrada 
E passam a contar o que sobrou 

Eh! Oh! Oh! Vida de gado 
Povo marcado eh! Povo feliz... 

O povo foge da ignorância 
Apesar de viver tão perto dela 

E sonham com melhores tempos idos 
Contemplam esta vida numa cela 

Esperam nova possibilidade 
De verem este mundo se acabar 

A arca de Noé, o dirigível 
Não voam nem se pode flutuar 
Não voam nem se pode flutuar 

Eh! Oh! Oh! Vida de gado 
Povo marcado eh! Povo feliz... 

 
(Zé Ramalho. Ed. EMI Songs BR-SME-79/00007) 

 
 
08  Considerando aspectos sintático-semânticos do texto e seu funcionamento, sinalize as assertivas corretas (C) e as erradas (E): 
 
I) No 31º verso, Não voam nem se pode flutuar, a flexão de plural em “voam” justifica-se pela concordância com o sujeito da oração, 

cujos núcleos são arca de Noé e dirigível. 
II) No 4º verso, E dar muito mais do que receber, a preposição de, empregada antes de que, é exigência sintática da forma verbal 

dar; portanto sua retirada implicaria prejuízo à correção gramatical do período. 
III) No 6º verso, À margem do que possa parecer, a ausência do acento indicativo de crase altera a função sintática do termo à 

margem. 
IV) No 17º verso, Demoram-se na beira da estrada, o deslocamento do pronome se para imediatamente antes da forma verbal 

demorar – se demoram na beira da estrada – não prejudicaria a correção gramatical do texto, segundo a tradição. 
 
A sequência correta é: 
 
a) C E C E. 
b) C C E E. 
c) E C E C. 
d) C E E E. 
e) C C C E. 
 
 
09  A alternativa em que o vocábulo já tem o mesmo significado que aquele presente no 8º verso – Já sente a ferrugem lhe comer – 
é: 
 
a) Agradeço desde já qualquer ajuda que possa conceder. 
b) Ela foi tão rude, que ele já não queria vê-la. 
c) O eleitor já vê os resultados da campanha. 
d) Como terei entrevista à noite, já deixei o currículo pronto. 
e) Se eles aprenderem a votar, já é um bom começo. 
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10  Os enunciados dispostos abaixo formam o texto “O leão fugido” do autor Millôr Fernandes (1963, com adaptações). Reconstitua 
o texto, recuperando a ordem correta desses enunciados. Em seguida, assinale a sequência correta. 
 
(   ) O cavalheiro, ouvindo o aviso, voltou-se. 
(   ) E morreu de um ataque do coração.  
(   ) Não adianta nada. 
(   ) Viu o leão. 
(   ) Acabei de ouvir dizer que um macaco fugiu do circo agora mesmo. 
(   ) Bateu delicadamente nas costas do senhor, 
(   ) Aí caminhou pé ante pé. 
(   ) E disse disfarçando a voz leonina o mais possível. 
(   ) O leão então murmurou tristemente: 
(   ) É tal a nossa fama de ferocidade 
(   ) quando viu um senhor à sua frente.  
(   ) que matamos, 
(   ) Um leão fugido do circo vinha correndo pela rua 
(   ) mesmo quando queremos agir em favor do próximo 
(   ) Cavalheiro, tenha cuidado e, muita calma; 
 
A sequência correta é: 
 
a) 15, 6, 5, 9, 10, 3, 7, 11, 8, 13, 1, 4, 12, 14, 2. 
b) 5, 1, 7, 4, 13, 15, 3, 8, 10, 11, 2, 6, 9, 12, 14. 
c) 13, 11, 6, 15, 7, 4, 8, 9, 3, 5, 10, 12, 1, 2, 14. 
d) 13, 11, 7, 6, 8, 15, 5, 1, 4, 2, 9, 3, 10, 12, 14. 
e) 13, 7, 11, 1, 8, 3, 10, 12, 6, 2, 9, 15, 5, 4, 14. 
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Política Pública de Saúde 

11  Em relação ao processo histórico dos SUS, analise as proposições abaixo e responda: 
 
I) A VIII Conferência Nacional de Saúde contribuiu fortemente para a criação do SUS, defendendo uma visão ampliada de saúde e o 

princípio da saúde como um direito universal e um dever do Estado.  
II) Os Sistemas Unificados e Descentralizados da Saúde (SUDS) são identificados como antecedentes mais imediatos da criação do 

SUS. 
III) A criação do SUS antecedeu a “Constituição Cidadã”, de 1988. 
 
A sequência correta é: 
 
a) I, II e III estão corretas. 
b) I e II estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) I e III estão corretas. 
e) Somente a III está correta. 
 
 
12  Dentre as proposições abaixo, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), implantado no Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. 
b) O atendimento do SUS é abrangente, atingindo a promoção da saúde, a prevenção e a cura da doença. 
c) A ênfase do SUS é no modelo hospitalocêntrico e curativo. 
d) A gestão do SUS é pública, descentralizada e participativa. 
e) O SUS possui uma rede regionalizada. 
 
 
13  Sobre os princípios doutrinários do SUS, analise as proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e responda:  
 
I. De acordo com o princípio da universalidade um indivíduo estrangeiro tem direito ao acesso à assistência a saúde pelo SUS. 
II. O princípio da integralidade trabalha com o indivíduo, considerando o seu ciclo vital, desde o nascimento até a morte. 
III. O princípio da equidade é relativo ao respeito às especificidades e necessidades da população de uma determinada região de 

cada município. 
 
A alternativa correta é: 
 
a) F V F. 
b) F F V. 
c) V F V. 
d) V V V. 
e) V V F. 
 
 
14  Todas as alternativas abaixo indicam os princípios que regem a organização do SUS, EXCETO: 
 
a) Descentralização. 
b) Regionalização. 
c) Hierarquização. 
d) Participação Social. 
e) Reabilitação. 
 
 
15  Sobre o processo de gestão no SUS, analise as proposições abaixo e responda: 
 
I. No município, os gestores são as secretarias municipais de saúde ou as prefeituras, sendo responsáveis pelas mesmas os 

respectivos secretários e prefeitos. 
II. Cabe aos estados planejar e controlar o SUS em seu nível de responsabilidade e executar apenas as ações de saúde que os 

municípios não forem capazes e/ou não lhes couber executar. 
III. No nível federal, o gestor é o Ministério da Saúde que é o responsável pela formulação, coordenação e controle da política 

nacional de saúde. 
 
A sequência correta é: 
 
a) I, II e III estão corretas. 
b) I e II estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) I e III estão corretas. 
e) Somente a III está correta. 
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16  Todas as alternativas abaixo se referem às ações desenvolvidas pelo SUS, EXCETO: 
 
a) Promoção de saúde. 
b) Remediação da saúde. 
c) Proteção de saúde. 
d) Recuperação. 
e) Reabilitação. 
 
 
17  Todas as alternativas abaixo indicam unidades de Atenção Básica do SUS, EXCETO: 
 
a) Hospitais de grande porte. 
b) Postos de Saúde. 
c) Unidades de Saúde da Família. 
d) Unidades Terrestres Móveis. 
e) Ambulatórios de Unidades Hospitalares. 
 
 
18  Sobre o controle social do SUS, analise as proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e responda: 
 
I) O controle social no SUS pressupõe a participação do cidadão nas Conferências de Saúde e nos Conselhos de Saúde. 
II) Em relação aos Conselhos de Saúde, a Lei determina que deva haver uma paridade entre o segmento dos usuários e o conjunto 

dos demais segmentos. 
III) A Conferência de Saúde acontece a cada 5 anos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 

política pública de saúde. 
 
A alternativa correta é: 
 
a) F V F. 
b) V V F. 
c) V F V. 
d) V V V. 
e) F F F. 
 
 
19  A Estratégia de Saúde da Família é prioritária do Ministério da Saúde para reorganizar a Atenção Básica, com abrangência 
nacional. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e responda: 
 
I) A Estratégia de Saúde da Família retira o foco nas doenças e nas hospitalizações e se volta para as ações de promoção e 

prevenção da saúde, tendo com base a família em seu ambiente. 
II) A Estratégia de Saúde da Família é um sistema de saúde exclusivamente voltado para a população pobre. 
III) Um dos compromissos da Estratégia de Saúde da Família é a responsabilidade integral sobre a população que reside numa 

determinada área de abrangência. 
 
A sequência correta é: 
 
a) I, II e III estão corretas. 
b) I e II estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) I e III estão corretas. 
e) Somente a III está correta. 
 
 
20  Todas as alternativas abaixo se referem aos profissionais da Equipe de Saúda da Família, EXCETO: 
 
a) Médico. 
b) Enfermeiro. 
c) Agente de saúde. 
d) Dentista. 
e) Educador físico. 
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Legislação Municipal 

21  Segundo a Lei 702/2009, a atribuição de destinar as correspondências oficiais do Prefeito é da: 
 
a) Assessoria de Gabinete. 
b) Assessoria Especial. 
c) Chefia de Gabinete. 
d) Tesouraria. 
e) Secretária. 
 
 
22  O Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Nova Floresta, criado pelo Lei 696/2008, ao 
dispor que além de desenvolver as atividades de planejamento e estruturação do sistema de ensino, aquisição e distribuição de 
material e bens móveis, acompanhamento e controle dos serviços gerais, compete fazer o acompanhamento e controle dos seus 
bens e administração de pessoas, está se referindo a atribuição de qual de seus órgãos? 
 
a) Do Gabinete do Secretário. 
b) Da Assessoria Técnica. 
c) Da Coordenação Administrativa da Educação. 
d) Da Coordenação Pedagógica. 
e) Da Coordenação de Cultura. 
 
 
23  No que tange a remuneração dos agentes públicos do Município, conforme previsto da Lei Orgânica Municipal, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
 
a) A remuneração dos Vereadores será dividida em partes, fixa e variável, vedados acréscimos de qualquer título. 
b) A remuneração dos Vereadores terá limite máximo o valor percebido como remuneração do Prefeito. 
c) A verba de remuneração do Presidente da Câmara integra a sua remuneração. 
d) A remuneração do Prefeito será composta de subsídios, sendo vedada a verba de remuneração, devido ao salário máximo 

percebido em seu cargo. 
e) O Vice-Prefeito poderá receber verba de remuneração. 
 
 
24  De acordo com a Lei Orgânica do Município, responda corretamente a partir do questionamento abaixo: 
A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta: 
 
I) Do Prefeito. 
II) De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 
III) De iniciativa popular. 
 
a) As afirmativas I e II estão corretas e a III está errada. 
b) Apenas a afirmativa I está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está errada. 
d) A afirmativa II está errada. 
e) A afirmativa II está correta e a III está errada. 
 
 
25  O Prefeito, ao criar, alterar ou extinguir um órgão da prefeitura, deverá formalizar o seu ato de criação, alteração ou extinção 
através de: 
 
a) Decreto. 
b) Lei Ordinária. 
c) Lei complementar. 
d) Medida Provisória. 
e) Resolução. 
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Conhecimentos Específicos 

26  Programas de motivação e educação em relação à higiene bucal com métodos simples e eficientes para remoção do biofilme 
dental e prevenção de doenças que ele ocasiona têm grande importância na tentativa de se implantar a escovação dos dentes como 
rotina na vida das crianças. Considerando as estratégias motivacionais que podem ser aplicadas pelo Técnico em Saúde Bucal junto 
à comunidade em que atua, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Instituir programas de escovação supervisionada semanal nas escolas. 
b) Instituir a realização de bochechos semanais. 
c) Confeccionar restaurações atraumáticas nas crianças com elevado índice de cárie. 
d) Distribuir escovas de dente e dentifrícios nas escolas. 
e) Efetuar aplicações tópicas de flúor trimestrais nas escolas. 
 
 
27  Para que haja motivação dos pacientes quanto à melhoria de seus hábitos de higiene dental é importante que se conheça o perfil 
da população na qual o técnico de higiene dental está atuando. Para que seja traçado esse perfil a odontologia lança mão de a lguns 
índices, que padronizam a coleta de dados e a classificação da população em estudo. Para o estudo da presença de biofilme dental 
qual dos índices abaixo pode ser utilizado? 
 
a) IPV. 
b) CPO-D. 
c) RCD. 
d) PNAD. 
e) ART. 
 
 
28  Desde outubro de 2000 o Ministério da Saúde vem trabalhando num processo de qualificação de municípios visando a inclusão  
da saúde bucal no Programa de Saúde da Família, permitindo o desenvolvimento de ações integradas, beneficiando diferentes 
grupos populacionais. Considerando o papel do TSB nas equipes de saúde da família, assinale a alternativa CORRETA. 
 
a)  Compete ao Técnico em Saúde Bucal executar as etapas técnicas e mecânicas de atendimento ao paciente desdentado. 
b)  O Técnico em Saúde Bucal é responsável pelo treinamento de auxiliares e serventes dos laboratórios de prótese odontológica. 
c)  Para se habilitar à execução de sua função o Técnico em saúde Bucal deve possuir inscrição no CRO do local aonde irá exercer 

sua função, havendo necessidade para tanto de comprovação de conclusão do curso de Auxiliar em Saúde Bucal. 
d)  O Técnico em Saúde Bucal poderá exercer sua função sempre sob a supervisão de um Cirurgião Dentista, na proporção máxima 

de 1 Cirurgião Dentista para cada 5 Técnicos em Saúde Bucal. 
e)  O Técnico em Saúde Bucal está habilitado para exercer sua função de forma autônoma, prestando assistência direta ou indireta 

ao paciente. 
 
 
29  O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em Saúde Bucal fazem parte da categoria de pessoal auxilair em saúde e compõem a 
equipe de saúde bucal, juntamente com o Cirurgião Dentista. Considerando a inserção do Técnico em Saúde Bucal no mercado de 
trabalho, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a)  Através  da resolução 157/87, o CFO determinou que é necessário que o Auxiliar em Saúde Bucal e o Técnico em Saúde Bucal 

tenham um diploma para que obtenham inscrição no CFO para o exercício da função. 
b)  É possível a inscrição no Conselho Federal de Odontologia em duas ou mais categorias profissionais com a apresentação de 

apenas um diploma. 
c)  Para que façam o curso de formação, os Técnicos em Saúde Bucal precisam ter o Ensino Médio concluído. 
d)  Poderá exercer a função de Técnico em Saúde Bucal aquele profissional portador de diploma emitido por escola estrangeira, 

desde que devidamente revalidado. 
e)  O curso específico de Técnico em Saúde Bucal deverá ter duração de 1200 horas, no mínimo, incluindo a parte especial 

(matérias profissionalizantes e estágios). 
 
 
30  Os atendimentos de primeiros socorros podem ser prestados por qualquer pessoa (leigos ou profissionais da área de saúde),  
com o objetivo de prestar assistência a um acidentado, a um doente, ou a uma vítima de mal súbito, protegendo o paciente contra o 
agravamento do problema. São aspectos a ser observados pela pessoa que irá prestar os primeiros atendimentos de socorro, 
EXCETO. 
 
a)  Posição em que a vítima se encontra. Preferencialmente deverá estar em decúbito dorsal com a língua dentro da boca. 
b)  Se existe corpo estranho (dentadura ou resto de alimento) dificultando ou obstruindo a respiração do paciente. 
c)  Existência de hemorragias. Quando presentes, devem ser estancadas imediatamente. 
d)  A existência de ossos fraturados. Quando presente, deverá ser colocado o mais próximo possível da sua posição normal e 

imobilizado para que não haja lesão de vasos sanguíneos e nervos ou que a fratura se torne exposta. 
e)  As lesões sofridas pelo paciente devem ser identificadas e protegidas a fim de se evitar o agravamento das mesmas. 
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31  O desmaio é a perda momentânea dos sentidos e pode, dentre outras causas, ser provocado por dor intensa, emoção forte, 
hemorragia e fome. Quando um paciente desmaia durante ou após uma consulta odontológica que conduta devemos seguir? 
 
a)  Fazer a limpeza dos ferimentos, estancar as hemorragias, fazer aplicação de gelo e compressas frias e encaminhar o paciente à 

unidade hospitalar mais próxima. 
b)  Lavar o local atingido com soro fisiológico, aplicar vaselina líquida com bolinha de algodão e proteger o local. 
c)  Manter a vítima deitada e aquecida, não dar nenhum líquido para ela beber e encaminha-la rapidamente à unidade hospitalar 

mais próxima. 
d)  Colocar a cabeça do paciente um pouco para trás, aplicar compressa de água fria ou saco de gelo, aplicar mecha de algodão 

embebida em água oxigenada. 
e)  Deixar a vítima de costas, com a cabeça mais baixa do que os pés, para facilitar a oxigenação do cérebro; afrouxar as roupas; 

afastar os curiosos; arejar o ambiente e, desobstruir as vias aéreas superiores.  
 
 
32  Considerando a conduta a ser adotada para obtenção de resultados satisfatórios no tratamento odontológico de crianças na faixa 
etária entre os 3 e 4 anos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a)  A descrição e a tranquilidade são fatores primordiais para a abordagem inicial bem sucedida com crianças pequenas. 
b)  O contato da criança com o instrumental deve ser simples e de forma direta apenas durante a execução do procedimento, 

evitando que seja gerado um estresse desnecessário quando da apresentação do instrumental odontológico e equipamentos 
antes de sua utilização.   

c)  Na abordagem inicial da criança o ponto principal é a forma de nos dirigirmos a ela, as palavras devem ser adequadas, o tom de 
voz e as atitudes profissionais também.  O profissional deve agir naturalmente, sem postura afetada, sem excesso de carinho e 
palavras elogiosas. Quanto mais tranquila a atitude do profissional mais fácil será a aproximação e o início do tratamento. 

d)  O cirurgião dentista, ou o técnico em saúde bucal, devem fazer o possível para não abandonar a criança sozinha na cadeira 
odontológica mas, se tiver que o fazer, o auxiliar em saúde bucal deve substituí-lo e conversar com a criança para distraí-la. 

e)  As primeiras consultas, principalmente em crianças de menos idade, devem ser rápidas para que se adaptem gradualmente à 
disciplina do tratamento, uma vez que estas são, em geral, irrequietas e o tempo de ficar sentadas, praticamente imóveis e de 
boca aberta, em uma cadeira é penoso para elas. 

 
 
33  O objetivo prático da microbiologia é controlar microrganismos, para controlar ou estimular aqueles com atividades úteis e inibir 
ou destruir os que são nocivos. O conhecimento e a aplicação dos métodos usados para destruir, remover ou excluir microrganismos 
é fundamental para realizar adequadamente a prática da odontologia. Considerando as normas e princípios de biossegurança que 
devem ser adotadas em um consultório odontológico, assinale a alternativa correta. 
 
a)  Desinfecção é a destruição ou remoção de todas as formas de vida de uma dado material ou superfície.  
b)  Artigos críticos são todos aqueles que penetram em superfícies subepiteliais, no sistema vascular e em outros órgãos isentos de 

microbiota própria. Instrumentos que tocam em pele e mucosa não íntegra também são considerados críticos. 
c)  Esterilização é a destruição dos microrganismos patogênicos, sem que haja, necessariamente, a destruição de todos os 

microrganismos de um dado material ou superfície. 
d)  Desinfecção é o conjunto de meios e técnicas empregadas para impedir a penetração de microrganismos em locais que não os 

contenham. 
e)  Assepsia significa presença de microrganismos nos tecidos causando infecção. 
 
 
34  Representam conjuntos de medidas de controle de infecção a serem adotadas universalmente como forma eficaz de redução do 
risco ocupacional e de transmissão de microrganismos nos serviços de saúde, EXCETO. 
 
a) Desinfecção utilizando álcool absoluto do instrumental a ser utilizado. 
b) Uso de equipamento de proteção individual 
c) Prevenção de acidentes com instrumentos perfuro-cortantes 
d) Manejo adequado do lixo contaminado produzido no atendimento a pacientes. 
e) Prevenção da exposição a sangue e fluidos corpóreos. 
 
 
35  A prevenção da infecção cruzada é feita pelo emprego dos processos de esterilização e de todos os procedimentos destinados a 
manter a cadeia asséptica. Considerando os métodos químicos para desinfecção, assinale a alternativa correta. 
 
a)  O iodo pode ser utilizado na concentração de 70% para desinfecção de superfícies do equipamento odontológico. 
b)  O hipoclorito de sódio na concentração de 1% pode ser utilizado como anti-séptico bucal e da pele e para desinfecção de 

superfícies antes da realização de procedimentos cirúrgicos. 
c)  O fenol sintético é uma substância de alto poder desinfetante quando utilizado na concentração de 1% e por um período de 

tempo superior a 30 minutos. 
d)  A clorexidina é anti-septico bucal e da pele, podendo também ser utilizada para desinfecção de superfícies do equipamento 

odontológico.  
e)  Os álcoois são materiais capazes de promover a esterilização de artigos críticos quando mantidos em imersão por um período 

superior a duas horas.  
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36  Uma característica comum aos programas que utilizam aplicação de flúor é a alta eficácia, ou seja, a habilidade de reduzir a 
cárie dentária numa variedade de formas de aplicação, em diferentes frequências e em várias concentrações. Considerando o uso 
dos íons flúor no combate à cárie, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a)  Os fluoretos de uso tópico podem ser detectados na saliva por dias (em baixas concentrações geralmente), os tópicos de uso 

diário por poucas horas, a água fluoretada por alguns minutos apenas. 
b)  Programas regulares de fluoretos são geralmente baseados no seu uso frequente e em baixas concentrações, ou em altas 

concentrações com pouca frequência. 
c)  Uma das teorias para ação dos fluoretos nos combate à cárie diz que a substituição da hidroxiapatita pela fluoropatita durante a 

formação do esmalte dentário nos fornece em esmalte menos solúvel em baixo pH. 
d)  O flúor age basicamente por via tópica de dois modos: inibindo a desmineralização e aumentando a remineralização do esmalte 

dentário. 
e)  E áreas que recebem água fluoretada não há necessidade de adoção de outros meios tópicos de uso do flúor, como os 

dentifrícios fluoretados e a aplicação tópica de flúor, sendo a escovação mecânica suficiente para remoção e controle do biofilme. 
 
 
37  A ingestão de concentrações elevadas de flúor, além de causar o desenvolvimento de fluorose dentária pode levar ao 
desenvolvimento de um quadro de intoxicação. Tentando evitar que tal intoxicação ocorra, alguns cuidados devem ser seguidos 
durante a aplicação tópica de flúor. Assinale a alternativa que não contém uma medida auxiliar que previna a ingestão involuntária 
de gel fluoretado pelo paciente. 
 
a)  Fazer a aplicação de flúor com o paciente deitado na cadeira e com a cabeça levemente inclinada para trás. 
b)  O gel deve ser colocado em uma moldeira, de preferencia, confeccionada com esponja absorvente. 
c)  A quantidade de gel utilizada deve ser mínima, não ultrapassando os 2,0ml por moldeira. 
d)  Usar sugador durante a aplicação do gel fluoretado, verificando a ocorrência de excessos de material nas regiões sublingual e  de 

vestíbulo bucal. 
e)  Solicitar ao paciente para cuspir várias vezes após a aplicação. 
 
 
38  O ART, ou tratamento restaurador atraumático é uma técnica utilizada para condicionar a cavidade bucal de crianças com 
elevado índice de cárie ou que não têm acesso ao tratamento odontológico convencional. Considerando a técnica e os benefícios do 
ART, assinale a alternativa correta. 
 
a)  O ART é indicado como técnica de escolha para o preenchimento de fossas e fissuras. 
b)  Antes da confecção de uma restauração do tipo ART deve ser feito o condicionamento ácido do esmalte, utilizando-se ácido 

fosfórico 37%. 
c)  O material utilizado para confecção de uma ART é o cimento de ionômero de vidro.  
d)  Para realização de uma ART é necessário que o paciente esteja em ambiente de consultório odontológico. 
e)  Antes da realização de uma ART deve-se remover a restauração antiga, colocar um forramento, uma base e só então o material 

restaurador. 
 
 
39  São características da doença cárie, EXCETO: 
 
a) É uma doença, ou processo, crônico que progride muito lentamente. 
b) É uma doença raramente autolimitante e, na ausência de tratamento, progride até que o dente seja destruído. 
c) A cárie pode afetar o esmalte, a dentina e o cemento. 
d) A destruição localizada dos tecidos duros, geralmente chamada de lesão é o sinal clínico da doença. 
e) A destruição cariosa apenas se desenvolve na ausência de acúmulos localizados de bactérias orais na superfície do dente. 
 
 
40  Considerando os fatores que auxiliam o diagnóstico de cárie dentária, assinale a alternativa correta. 
 
a)  O exame da cavidade para diagnóstico de cárie deve ser feito com a superfície do dente úmida e em ambiente de meia luz. 
b)  É necessário que haja formação de uma cavidade para que o elemento dentário seja diagnosticado como portador da doença 

cárie. 
c)  A lesão de cárie apresenta-se com coloração amarronzada, e o tecido subjacente apresenta-se duro, com consistência 

semelhante à do esmalte sadio. 
d)  Uma lesão de mancha branca ativa apresenta superfície opaca e rugosa. 
e)  Quando o elemento  apresenta lesão de mancha branca brilhosa e de superfície lisa é necessário a realização de tratamento 

endodôntico. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

 

Nome: ________________________________________________ Carteira nº ______ 


