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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 A respeito dos princípios fundamentais gerais, dispostos nos artigos 1° ao 4° da Lei Orgânica do Município de Cabaceiras,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I) O Município de Cabaceiras integra, com autonomia politica, administrativa e financeira, a República Federativa do Brasil e a
Capital Federal.
II) Contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais do Município de
Cabaceiras.
III) O exercício da soberania popular, na forma da lei orgânica, nunca poderá acontecer através de fiscalização sobre a
administração pública.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.
22 De acordo com os direito e garantias fundamentais previstos na Lei 411/90, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função, o agente público que deixar
injustificadamente de sanar, dentro de sessenta dias da data de requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício
do direito constitucional.
b) Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, deverão observar, entre outros requisitos de
validade, o contraditório e a ampla defesa.
c) O exercício do direito de petição ou representação, independe de pagamento de taxa, emolumentos ou de garantia de instância.
d) É proibida atribuir qualquer tipo de sigilo aos projetos do Poder Público, sendo o acesso a informação livre a qualquer pessoa.
e) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, devendo,
para tal, existir prévio aviso à autoridade competente ou aquele a quem delegar a atribuição.
23 O Município de Cabaceiras deverá, para cumprir as competências comuns com a União e o Estado, firmar convênios, contratos,
acordos, ajustes ou outros quaisquer instrumentos legais, mediante:
a) Autorização Executiva do Prefeito, por ser o representante maior do município.
b) Autorização Executiva do Vice-prefeito, por ter que outorgar a decisão do Prefeito.
c) Autorização Legislativa.
d) Autorização exclusiva do Tribunal de Contas Municipal.
e) Autorização exclusiva do Tribunal de Contas do Estado.
24 Sobre o mandato do Prefeito Municipal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I) É de sua Competência privativa, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir decretos e
regulamentos.
II) O Prefeito não pode ausentar-se do município por mais de 15 dias, sem a autorização da Câmara.
III) Nos crimes de responsabilidade, assim como nos comuns, o prefeito será submetido a processo e julgamento perante o fórum da
comarca local.
Está(ão) correta(s) apenas:
a) I
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) I e III.
25 A iniciativa popular no processo legislativo poderá ser apresentada, entre outras formas, por intermédio de projeto de emenda à
Lei Orgânica e projeto de Lei Complementar. Tal iniciativa, para ser válida, deverá ser tomada por no mínimo:
a) 1% do eleitorado do município.
b) 3% do eleitorado do município.
c) 5% do eleitorado do município.
d) 10% do eleitorado do município.
e) 15% do eleitorado do município.
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Conhecimentos Específicos
26 As equipes de Saúde Bucal foram inseridas no Programa de saúde da Família a partir do ano de 2000, desde então vêm
trabalhando para mudar o perfil da saúde bucal da população brasileira. As equipes de saúde bucal podem ser compostas pelo
cirurgião dentista e o auxiliar em saúde bucal, ou, pelo cirurgião dentista, técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal.
Considerando o papel do auxiliar em saúde bucal no desenvolvimento das atividades relativas às equipes de saúde bucal assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos.
b) Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários das Equipes de Saúde da Família, proporcionando o atendimento
humanizado e viabilizando o estabelecimento de um vínculo entre os profissionais e o paciente.
c) Elaborar e avaliar os projetos de inserção das Equipes de Saúde Bucal nas Equipes de Saúde da Família.
d) Instrumentalizar e auxiliar o Cirurgião Dentista e/ou o Técnico em Saúde Bucal nos procedimentos clínicos.
e) Proceder a desinfecção e a esterilização de materiais e instrumentos utilizados.
27 Considerando as diretrizes da Norma operacional de Assistência à Saúde (NOAS – SUS – 01/02), que determina a criação e o
funcionamento dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), criados para suprir a demanda de atendimento aos
procedimentos odontológicos de média e alta complexidade. O CEO são estabelecimentos de saúde registrados no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), classificados como Clínica Especializada/Ambulatório de Especialidade, com
serviço especializado em Odontologia para realizar as seguintes atividades, EXCETO:
a) Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal.
b) Atendimento de periodontia especializada.
c) Realização de cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros.
d) Orientação e consolidação dos processos de planejamento de ações de saúde bucal junto à comunidade.
e) Atendimento a portadores de necessidades especiais.
28 O cirurgião dentista, técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal estão expostos a grande variedade de microrganismos
veiculados pelo sangue e pela saliva dos pacientes, os quais podem transmitir doença infecciosa mesmo sem apresentar os
sintomas clínicos ou mesmo sem desenvolver a doença em questão. Tentando evitar a transmissão de doenças e o contato com
secreções dos pacientes é necessário que os profissionais de saúde bucal utilizem durante o atendimento equipamento de
biossegurança completo. Assinale a alternativa que contém apenas equipamentos de proteção individual.
a) Saquinhos de plástico descartáveis, papel filme, álcool 70%.
b) Glutaraldeído 2%, Álcool 70%, Hipoclorito de sódio 2%, Clorexidina 0,12%.
c) Máscara descartável, gorro descartável, papel filme, saquinhos de plástico descartáveis.
d) Autoclave, estufa, imersão em solução desinfectante.
e) Jaleco, Óculos de proteção, Luvas descartáveis.
29 Esterilização é a destruição ou remoção de todas as formas de vida de um dado material. Assinale a alternativa que contém um
método físico utilizado para esterilização do instrumental odontológico.
a) Autoclave.
b) Álcool 70%.
c) Glutaraldeído 2%.
d) Hipoclorito de sódio 1%.
e) Iodo.
30 O manuseio dos artigos utilizados na clínica odontológica deve ser feito utilizando-se equipamento de proteção individual
completo e, independente do processo a ser submetido, todo material deve ser considerado como contaminado, sem levar em
consideração o grau de sujeira presente em sua superfície. Em relação à esterilização do instrumental odontológico, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Os passos sequenciais para o processamento do instrumental odontológico são: estocagem, esterilização, e descontaminação.
b) A secagem do instrumental odontológico objetiva evitar a interferência da umidade no instrumental e pode ser feita em estufa
regulada para esse fim ou com toalhas de papel descartável.
c) Para que a remoção de matéria orgânica da superfície do instrumental não constitua risco para o operador é imprescindível o uso
de EPI completo.
d) É necessário classificar o instrumental em relação ao risco de infecção envolvido em seu uso e definir o tipo de processamento
que será utilizado (esterilização ou desinfecção).
e) Quando bem empacotados e armazenados, a embalagem mantém o instrumental estéril por 30 dias, com segurança.
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31 Para realização de uma restauração profunda utilizando-se como material restaurador definitivo a resina composta, recomendase utilizar em sequencia um material de forramento, um material de base, o sistema adesivo e por fim, a resina composta. Assinale a
alternativa que contém o material a ser utilizado como base antes de uma restauração em resina composta.
a) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
b) Cimento de ionômero de vidro.
c) Sistema adesivo.
d) Cimento de hidróxido de cálcio.
e) Ácido fosfórico 37%.
32 O cimento de ionômero de vidro é bastante utilizado na odontologia devido às suas propriedades químicas e físicas. Dentre
essas propriedades podemos destacar a capacidade de unir-se quimicamente a estrutura do dente e a liberação contínua de flúor,
fazendo com que esse material seja muito utilizado em crianças, especialmente na realização de restaurações atraumáticas (ART).
Para que seja possível a utilização do cimento de ionômero de vidro é necessário que se realize a limpeza, ou condicionamento da
superfície que estará em contato com o material. Assinale a alternativa que contém o material utilizado para realizar a limpeza, ou
condicionamento, da cavidade antes da utilização do cimento de ionômero de vidro como material restaurador.
a) Sistema adesivo.
b) Ácido poliacrílico.
c) Cimento de hidróxido de cálcio.
d) Primer.
e) Ácido fosfórico.
33 Mesmo diante da implementação de políticas assistencialistas frente à atenção básica de saúde bucal a realização de exodontias
de elementos dentários permanentes, infelizmente, ainda é uma prática corriqueira. Dependendo da complexidade do procedimento
cirúrgico, as exodontias podem ser realizadas em ambiente ambulatorial, no PSF ou CEO, ou em ambiente hospitalar. É de grande
importância que o auxiliar em saúde bucal esteja familiarizado com o instrumental necessário para realização desses procedimentos,
podendo instrumentar e auxiliar o cirurgião dentista na realização do mesmo. Assinale abaixo a alternativa que não contém um
instrumental utilizado durante a exodontia de um elemento 36.
a) Porta agulha.
b) Seringa Carpule.
c) Cabo de bisturi.
d) Afastador bucal.
e) Seringa Luer.
34 Assim que o paciente chega ao consultório odontológico, e após anamnese detalhada, é de grande importância que se faça o
exame clínico da sua cavidade bucal para identificação de patologias que acometam os tecidos duros e moles. Assinale a alternativa
que contém apenas instrumentais utilizados para realização do exame clínico da cavidade bucal.
a) Bandeja clínica, odontoscópio, sonda periodontal milimetrada, pinça clínica.
b) Sonda Who, sonda periodontal, recortadores de margem gengival, odontoscópio.
c) Recortadores de margem gengival, afastador bucal, espelho bucal, pinça clínica.
d) Pinça clínica, espelho bucal, curetas de dentina, tamborel.
e) Bandeja clínica, sonda periodontal milimetrada, régua milimetrada, pinça clínca, cânula de sucção.
35 O objetivo da utilização de materiais de moldagem em odontologia é a obtenção de um modelo que reproduza com precisão as
características dos elementos que se deseja estudar. Para que se obtenha um molde das estruturas intra-orais (tecidos moles e
duros) é preciso utilizar um material que reproduza com detalhes essas estruturas, incluindo as áreas retentivas e espaços
interproximais. Assinale a alternativa que contém o material para obtenção de moldes mais utilizado em odontologia.
a) Silicone de condensação.
b) Godiva.
c) Alginato.
d) Pasta de óxido de zinco e eugenol.
e) Silicone de adição.
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36 O exame radiográfico dos tecidos duros da cavidade bucal é de grande importância e amplamente utilizado para o diagnóstico de
patologias que acometem a cavidade bucal. As radiografias são utilizadas para diagnóstico de lesões de cárie, de lesões
periodontais, de patologias que acometam o tecido pulpar e para diagnóstico de tumores que acometam os ossos maxilares.
Corriqueiramente utiliza-se as radiografias intrabucais, obtidas e processadas no próprio ambiente do consultório odontológico.
Considerando o processamento das radiografias periapicais, assinale a alternativa correta.
a) O processamento das radiografias periapicais pode ser feito em câmaras escuras portáteis, que consistem em uma caixa de
madeira ou de plástico, que contém em seu interior recipientes para revelador , fixador e água.
b) O revelador é uma solução química que converte a imagem visível no filme em imagem invisível.
c) O tempo total da permanência do filme no fixador deve ser metade do tempo de permanência no revelador.
d) É importante que o filme periapical só seja lavado entre a ação do revelador e do fixador.
e) O tempo mínimo de exposição do filme à ação do revelador é de 5 minutos.
37 O uso excessivo de radiação para realização de radiografias no ambiente do consultório odontológico inspira cuidados a equipe
de saúde bucal. Assinale a alternativa que contém uma forma de proteção dos profissionais quanto ao excesso de exposição à
radiação ionizante.
a) Uso de equipamento de proteção individual.
b) Uso de avental de chumbo pelo paciente.
c) Uso de papel filme envolvendo a película radiográfica.
d) Uso de posicionadores, ou suportes especiais para o filme radiográfico.
e) Permanecer atrás de uma parede de chumbo durante a realização de tomada radiográfica.
38 A realização de uma correta técnica de higiene bucal é de grande importância para manutenção da saúde dos dentes e gengiva,
resultando em hálito puro e sorriso saudável. Considerando às técnicas e orientações a serem transmitidas para o paciente visando
a realização de uma correta técnica de higiene bucal, assinale a alternativa correta.
a) Durante a escovação a escova deve ser posicionada em ângulo de 90º em relação a gengiva, realizando-se movimentos de vai e
vem pressionando a escova de encontro a gengiva.
b) Deve-se passar cuidadosamente o fio dental ao redor da base de cada dente, ultrapassando a linha de junção do dente com a
gengiva, sem forçar o fio contra ela, para não cortar ou machucar o tecido gengival.
c) Deve-se preferir a utilização de escovas de cerdas duras e as mesmas devem ser trocadas com no mínimo 12 meses de uso.
d) Deve-se utilizar a mesma porção do fio dental para higiene de todos os elementos dentários.
e) Bochechos e enxaguatórios bucais devem ser realizados diariamente por todos, e de preferência deve-se utilizar bochechos que
contenham álcool em sua composição.
39 Considerando a utilização do flúor em odontologia, 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) Em 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.
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40 Considerando as alternativas abaixo, assinale a que corresponde a sequência correta para confecção de uma restauração em
amálgama.
I) Inserção do amálgama na cavidade.
II) Proteção da cavidade com material de forramento e base.
III) Brunidura da restauração.
IV) Condensação do amálgama na cavidade.
V) Polimento da restauração.
VI) Preparo da cavidade de modo expulsivo.
VII) Confecção da escultura do dente.
a) I - II – III – IV – V – VI – VII.
b) VI – V – II – I – III – VII – IV.
c) VI – II – I - IV- VII – III – V.
d) IV – I – V – III - II – VI – VII.
e) II – VI – I – IV – V – III – VII.
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