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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 4 (quatro) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 2h (duas horas) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE

LEIA AS INSTRUÇÕES:

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Responder às questões de 01 a 10 levando em conta o TEXTO, a seguir.

PARA AS TEENS, DIU
Novas diretrizes da Academia Americana de Pediatria apontam o dispositivo intrauterino como um dos
melhores métodos contraceptivos para as adolescentes
Gravidez indesejada é ruim em qualquer idade. Mas na adolescência os impactos são ainda maiores e
mais duradouros. Quer um exemplo? Quando descobrem que estão grávidas, muitas jovens interrompem os
estudos - o que afetará as oportunidades econômicas e sociais tanto delas como de seus filhos. Sem falar que
uma adolescente de 15 anos corre cinco vezes mais risco de morrer no parto do que uma mulher cinco anos
mais velha.
A contracepção deveria, portanto, receber uma atenção extra nessa faixa etária - mas não é o que
ocorre. Enquanto 60% das mulheres com mais de 30 anos usam algum método contraceptivo, entre as jovens
de 15 a 24 anos esse índice cai para 22%, segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas. Mesmo
quando há acesso, as questões típicas da idade interferem no uso. Tomar pílula todo dia requer disciplina.
Exigir camisinha a cada relação sexual demanda autoconfiança - tanto dela quanto dele. Qual a melhor forma
de se prevenir?
Segundo um relatório divulgado no fim do ano passado pela Academia Americana de Pediatria (AAP),
a resposta é: DIU e implante hormonal. Ambos são métodos contraceptivos de longo prazo (sua ação dura de
três a dez anos) e reversíveis (basta retirá-los para que a fertilidade volte ao normal).
(...)
(Revista GALILEU, Editora Globo. Maio/2015 - Nº 286 - Por Amarilis Lage - Seção Dossiê Métodos contraceptivos, p. 35)

01. De acordo com as ideias e informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que
a) os métodos contraceptivos indicados para mulheres adultas serão ineficazes se aplicados a
adolescentes.
b) os métodos contraceptivos mais recomendados a adolescentes ainda carecem de ser avaliados
do ponto de vista de valores familiares.
c) os métodos contraceptivos eficazes têm seus efeitos diretamente relacionados a problemas de
ordem social, econômica e de saúde.
d) os métodos contraceptivos reversíveis são os mais eficazes para mulheres de idade mais
avançada.
e) a eficácia dos métodos contraceptivos está diretamente relacionada ao nível social das
mulheres que os adotam.
02. Sobre as palavras destacadas no trecho: A contracepção deveria, portanto, receber uma atenção
extra nessa faixa etária - mas não é o que ocorre. SÓ NÃO é CORRETO afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

deveria, quanto ao sentido, equivale a poderia.
em lugar de o, pode-se utilizar isso, sem que se altere a função do termo na relação.
portanto anuncia uma conclusão.
extra é um prefixo que pode ser agregado à palavra ordinária.
ocorre poderia ser substituída por acontece sem alteração contextual de sentido.
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03. Em: Enquanto 60% das mulheres com mais de 30 anos usam algum método contraceptivo, entre as
jovens de 15 a 24 anos esse índice cai para 22%, segundo dados do Fundo de População das
Nações Unidas., o trecho em destaque reporta-se a uma fonte institucional
a) para afastar qualquer possibilidade de incoerência entre as informações apresentadas.
b) para tentar alcançar um público instruído e capaz de compreender os dados porque faz leituras
corretas de dados estatísticos.
c) para facilitar possíveis consultas dos leitores que desacreditam nas informações, às fontes
fornecedoras dos dados originais.
d) para agregar credibilidade às informações apresentadas.
e) para convencer os leitores sobre a influência de instituições internacionais sobre questões
impostas a todos.
04. A frase que sugere uma aproximação maior entre a voz do texto e o seu interlocutor é
a)
b)
c)
d)
e)

A contracepção deveria, portanto, receber uma atenção extra nessa faixa etária...
Tomar pílula todo dia requer disciplina.
Quer um exemplo?
A resposta é: DIU e implante hormonal.
Sua ação dura de três a dez anos...

05. Preservando-se o sentido original da mensagem, o período: Exigir camisinha a cada relação sexual
demanda autoconfiança - tanto dela quanto dele, pode ser assim reescrito:
a) Exigir camisinha a cada relação sexual requer autoconfiança - tanto dela quanto dele.
b) Estimular o uso de camisinha a cada relação sexual demanda autoconfiança - tanto dela quanto
dele.
c) Exigir camisinha a cada relação sexual demanda grande dose de esforço - dela e dele para
usar o contraceptivo.
d) Renunciar ao uso da camisinha em algumas relações sexuais demanda autoconfiança - tanto
dela quanto dele.
e) Prescindir do uso da camisinha a cada relação sexual demanda autoconfiança - dela em relação
a ele.

Trecho para as questões 06 e 07.
Segundo um relatório divulgado no fim do ano passado pela Academia Americana de
Pediatria (AAP), a resposta é: DIU e implante hormonal. Ambos são métodos contraceptivos de
longo prazo (sua ação dura de três a dez anos) e reversíveis (basta retirá-los para que a fertilidade
volte ao normal).
06. A opção na qual há uma afirmação INCORRETA acerca de aspectos gramaticais e textuais
declarados é:
a)
b)
c)
d)

(AAP) constitui-se numa sigla da instituição Academia Americana de Pediatria.
a palavra Segundo, no início do trecho, classifica-se gramaticalmente como um numeral ordinal.
a palavra Ambos não admite a palavra os como termo determinante.
a palavra reversíveis encontra-se no plural para concordar, gramaticalmente, com métodos
contraceptivos.
e) -los, em retirá-los, retoma, textualmente, DIU e implante hormonal.
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07. Em: Ambos são métodos contraceptivos de longo prazo (sua ação dura de três a dez anos) e
reversíveis (basta retirá-los para que a fertilidade volte ao normal), os parênteses, nas duas
ocorrências, são utilizados para
a) tecer uma crítica ao que se afirmou anteriormente.
b) reafirmar uma informação pouco esclarecida anteriormente.
c) explicar aspectos pouco compreensíveis da informação dada.
d) exemplificar alguns fatos mesmo que pouco importantes para o contexto.
e) acrescentar um comentário útil àquilo que foi explicado antes.
08. Analise as estruturas linguísticas dos itens abaixo e marque aquele cuja palavra destacada
especifica ou qualifica a palavra que lhe sucede.
a)
b)
c)
d)
e)

... o que afetará as oportunidades econômicas ...
... métodos contraceptivos de longo prazo ...
A contracepção deveria, portanto, receber uma atenção extra nessa faixa etária ...
Ambos são métodos contraceptivos de longo prazo ...
... a resposta é: DIU e implante hormonal.

09. Em: Novas diretrizes da Academia Americana de Pediatria apontam o dispositivo intrauterino
como um dos melhores métodos contraceptivos para as adolescentes, o termo em destaque exerce
nesse contexto frasal uma função sintática específica, cujo núcleo é a palavra
a) Novas.
b) diretrizes.
c) Academia.
d) Americana.
e) Pediatria.
10. Na sequência: Quando descobrem que estão grávidas, muitas jovens interrompem os estudos..., a
palavra em destaque confere ao contexto uma relação semântica de
a)
b)
c)
d)
e)

causa.
condição.
finalidade.
proporcionalidade.
tempo.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11. Sobre os componentes de um sistema de computação, escolha a alternativa que é VERDADEIRA
em relação às afirmações abaixo:
I. O Disco de Estado Sólido (SSD) é mais lento que o Disco Rígido (HD).
II. Os processadores que contêm apenas um núcleo são mais rápidos que os processadores de
vários núcleos.
III. O no-break é um dispositivo que possibilita o funcionamento do computador utilizando energia
de baterias, diferente do estabilizador de tensão que depende de uma fonte de energia externa.
a)
b)
c)
d)
e)

I é verdadeira.
II é verdadeira.
III é verdadeira.
I e II são verdadeiras.
Todas estão erradas.

12. Na formatação de um disco, ocorre uma preparação para que o sistema de arquivos consiga
manipular arquivos e pastas (diretórios). Sobre esta preparação, escolha a alternativa CORRETA
em relação às afirmações abaixo:
I. No Microsoft Windows, o sistema de arquivos para gerenciar pastas pode ser o NTFS;
II. Os discos são divididos em trilhas e setores;
III. Uma pasta não pode ficar vazia, sendo obrigatória a existência de um ou mais arquivos.
a) I é verdadeira.
b) II é verdadeira.
c) III é verdadeira.
d) I e II são verdadeiras.
e) Todas estão erradas.
13. O acesso à Internet depende das configurações de rede para que seja possível trafegar dados do
computador a outros computadores. Aponte a alternativa CORRETA sobre as afirmações abaixo:
I. Cada computador deve ter ao menos um endereço de rede (endereço IP) para conseguir
navegar na Web.
II. O acesso à Internet por Wi-Fi é diferente do cabeado, pois não requer endereço IP.
III. O serviço de DNS é o responsável por enviar e receber e-mails.
a) I é verdadeira.
b) II é verdadeira.
c) III é verdadeira.
d) I e II são verdadeiras.
e) Todas estão erradas.
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14. Com o Microsoft Word é possível formatar textos, permitindo mudar o tamanho da fonte, o tipo da
fonte, os alinhamentos do parágrafo, entre outras coisas. Os botões a seguir servem para quais
funcionalidades?

a)
b)
c)
d)
e)

Definir o espaçamento entre parágrafos.
Alinhar o texto do parágrafo, respectivamente, para à esquerda, ao centro, à direita e justificado.
Aumentar o tamanho da fonte de forma automática.
Criar marcadores ou bullets.
Identar os parágrafos.

15. Ainda sobre o Microsoft Word, existem recursos para configurar a página, a seção e o
cabeçalho/rodapé. Sobre estes recursos, indique a alternativa CORRETA.
a) Dependendo do tamanho do papel, é possível ou não fazer a configuração da página para
Retrato ou Paisagem.
b) A quebra de seção é usada para dividir um arquivo em dois outros arquivos.
c) O cabeçalho é a parte de cima da página que pode ser configurada para repetir o seu conteúdo
em todas as páginas do documento.
d) O rodapé é a parte de baixo da página que só poderá ser adicionada se a página do documento
for configurada para o modo Retrato.
e) Um documento no MS Word 2010 não pode ser salvo no formato PDF.
16. Uma das ferramentas mais usadas para edição de planilhas eletrônicas é o Microsoft Excel.
Observando o conteúdo das células ‘A1 = R$1.000,00‘,‘A2 = R$200,00‘ e ‘A3 = 10%‘, e na célula
‘A4‘ a fórmula: ‘= A1 + A2 * A3’, qual a alternativa CORRETA em relação ao seu resultado final?
a) R$ 800,00.
b) R$ 0,00.
c) R$ 1.220,00.
d) R$ 120,00.
e) R$ 1.020,00.
17. No Microsoft Excel é possível usar função lógica, tal como o SE. Escolha a alternativa CORRETA
sobre as afirmações a seguir.
a)
b)
c)
d)
e)

A sintaxe da função é ‘SE(teste_lógico; [valor_se_verdadeiro]; [valor_se_falso])’.
Esta função é usada para realizar autosoma dos valores no intervalo.
Quando usada a função lógica SE, ela gera automaticamente um gráfico no formato pizza.
É obrigatório configurar o teste lógico e os valores se verdadeiro e se falso.
Não é permitido usar uma função SE dentro de outra função SE.

18. O serviço de correspondência eletrônica permite enviar e receber e-mails na Internet. Dentre as
alternativas abaixo, qual é verdadeira em relação aos e-mails?
a)
b)
c)
d)

O POP3 é um protocolo usado para enviar e-mails.
Para enviar e-mails, nós usamos o protocolo SMTP.
Para enviar um e-mail, o destinatário tem que estar on-line.
O endereço ‘joao@mail.com’ significa que existe um domínio chamado ‘joao’ e um usuário
chamado ‘mail’.
e) Não é possível enviar uma mensagem sem o assunto/subject.
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19. Os navegadores Web, chamados de browser, são aplicativos que permitem ao usuário ver
conteúdos de arquivos HTML na Internet. Sobre o protocolo HTTP, usado para manipular os HTML,
é possível afirmar que
a)
b)
c)
d)

a única linguagem para Web é o HTML.
o HTML é um protocolo para gerar arquivos dinâmicos.
o servidor Web funciona com o protocolo HTTPW para disponibilizar os arquivos na Internet.
existe uma versão criptografada, o HTTPS, para dificultar a bisbilhotagem do conteúdo do
arquivo HTML.
e) usa-se um recurso chamado Cookie para acelerar a conexão do HTTP.
20. O roteador tem a função de encaminhar os pacotes da rede interna para outra rede, principalmente
a Internet. Dentre as alternativas abaixo, qual NÃO está relacionada a este equipamento?
a)
b)
c)
d)
e)

É configurável pelo administrador (usuário da rede com senha para tal privilégio).
Decide qual o melhor caminho a ser percorrido pelos pacotes.
Geralmente interliga a rede do usuário ao do provedor de acesso à Internet.
Pode conectar clientes sem fio.
Traduzir nomes em endereços IP e vice-versa.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO representa atribuição do ASB na
estratégia de saúde da família.
a)

roceder a desinfecção e a esterili ação de materiais e instrumentais a serem utili ados.

b) Realizar procedimentos de profilaxia e raspagem prévio ao atendimento do cirurgião-dentista.
c) Preparar e organizar instrumentais e materiais necessários.
d) uidar da manutenção e conservação dos equi amentos odontológicos.
e) Acom anhar, a oiar e desenvolver atividades referentes
saúde ucal com os demais
mem ros da Equi e de Saúde da amília, uscando a roximar e integrar aç es de saúde de
forma multidisciplinar.
22. Qual a substância utilizada na esterilização de materiais que NÃO podem ser submetidos ao calor
úmido?
a)
b)
c)
d)
e)

Soro fisiológico.
Álcool 96%.
Água destilada .
Gluteraldeído 2%.
Clorexidina 0,12%.

23. Qual o método que promove a esterilização mais eficaz?
a)
b)
c)
d)

Autoclave.
Estufa.
Álcool 70%.
Forno de cozinha.

e) Desinfetante.
24. Assinale a alternativa em que todos os materiais são utilizados durante um atendimento de
endodontia.
a)
b)
c)
d)
e)

Alta rotação, moldeiras, limas e colher de dentina.
Limas, brocas de alta rotação e régua milimetrada.
Sonda milimetrada, curetas e limas.
Fórceps, brocas de alta rotação e espátula 36.
Sindesmótomo, limas e curetas.

25. Qual o fórceps utilizado para a remoção do elemento 22?
a) 16.
b) 18R.
c) 18L.
d) 150.
e) 17.
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26. Qual dos materiais abaixo relacionados é utilizado no procedimento de raspagem dentária?
a) Sonda exploradora.
b) Colher de dentina.
c) Alavancas de seldin.
d) Brunidor.
e) Curetas de gracey.
27. Qual dos metais citados abaixo está presente na amálgama?
a) Ouro.
b) Titânio.
c) Paládio.
d) Ferro.
e) Mercúrio.
28. São princípios da estratégia de saúde da família, EXCETO,
a) universalidade, integralidade de assistência, preservação da autonomia e igualdade da
assist ncia saúde.
b) diagnóstico da situação da saúde da população.
c) planejamento baseado na realidade local.
d) territorialização (mapeamento da área, compreendendo seguimento populacional determinado).
e) adscrição de clientela (definição precisa do território de ação).
29. Dentre os materiais citados abaixo, qual deles é utilizado para proteção radiológica?
a) Avental de chumbo.
b) Babador.
c) Mocho.
d) Gorro.
e) Revelador.
30. Qual dos alimentos abaixo, discriminados é classificado como cariogênico?
a) Maçã.
b) Caramelo.
c) Banana.
d) Melancia.
e) Alface.
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31. São materiais utilizados no processamento de radiografia:
I. Água.
II. Fixador.
III. Revelador.
Indique a sequência de uso desses materiais no referido processamento:
a) I, II, III e I.
b) III, II e I.
c) III, I, II e I.
d) III, II e I.
e) II, I, III e I.
32. Qual(is) dos atos abaixo é(são) passível(is) de provocar infecção cruzada?
a)
b)
c)
d)
e)

Não lavar as mãos entre um paciente e outro.
Não trocar a proteção da alça do refletor.
Não trocar o sugador entre os pacientes.
Tocar a maçaneta da porta usando luvas.
Todas as alternativas anteriores.

33. Qual(is) das condutas abaixo pode(m) ser adotada(s) em caso de acidente com perfurocortante?
a) Provocar sangramento na região acidentada.
b) Lavar a região com éter ou hipoclorito de sódio.
c) Esfregar vigorosamente a região com álcool 70%.
d) Lavar exaustivamente com água ou solução fisiológica 0,9%.
e) Todas as alternativas anteriores.
34. Quais os músculos participantes da mastigação?
a)
b)
c)
d)

Masseter, Pterigóideo Medial e Milohioídeo.
Masseter, Pterigóideo Medial, Pterigóideo Lateral e Temporal.
Digástrico, Cervical Posterior e Milohioídeo.
Masseter, Pterigóideo Medial, Pterigóideo Lateral e Trapézio.

e) Pterigóideo Medial, Cervical Posterior e Temporal.
35. Quantos são os dentes presentes da dentição decídua?
a) 32.
b)
c)
d)
e)

16.
20.
22.
18.

PROCESSO SELETIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

-

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

11

36. Com quantos anos aproximadamente acontece a erupção do primeiro molar permanente?
a) 12.
b) 14.
c) 16.
d) 6.
e) 3.
37. Como deve ser realizada a higiene oral?
a) Com água e sabão neutro.
b) Somente com escova e pasta.
c) Escova, dentifrício fluoretado e fio dental.
d) Com escova e movimentos vigorosos no sentido da coroa para a raiz do dente.
e) Somente pelo cirurgião-dentista, devidamente registrado no Conselho, em ambiente de
consultório.
38. NÃO é objetivo da limpeza dos instrumentais:
a)
b)
c)
d)

Dar polimento aos instrumentos.
Remover ou reduzir a quantidade de microorganismos.
Garantir a eficácia do processo de desinfecção e esterilização.
Preservar o material.

e) Todos os citados são objetivos da limpeza dos instrumentais.
39. A esterilização por autoclave apresenta como vantagem em relação a outros processos
equivalentes, o fato de:
I. Proporcionar excelente poder de penetração.
II. Dispensar lavagem dos instrumentais, pois usa vapor.
III. Ser eficaz para a maioria dos materiais.
IV. Ser de ciclo mais rápido do que o calor seco.
São VERDADEIRAS as afirmações:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
Somente II e III.
Todas são verdadeiras.

40. O hipoclorito de sódio a 1% é utilizado para
a) higiene das mãos.
b) assepsia.
c) esterilização.
d) desinfecção.
e) não é utilizado em consultório odontológico.
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41. Para que a equipe de trabalho mantenha uma postura ergonômica durante todo o procedimento
clínico, é necessário que certas normas sejam seguidas, EXCETO,
a) sentar no mocho, formando um ângulo de 45 graus com as pernas.
b) manter as costas retas e apoiadas ao encosto do mocho.
c) ajustar a altura da cadeira de tal maneira que uma das pernas possa ficar sob o encosto sem
sofrer tensão.
d) trabalhar com os cotovelos junto ao corpo ou apoiados em local que esteja no nível dos
mesmos.
e) ter tudo ao alcance mínimo evitando movimentos supérfluos.
42. Qual o material restaurador que tem a propriedade de liberar flúor?
a)
b)
c)
d)
e)

IRM.
Fosfato de Zinco.
Óxido de Zinco e Eugenol.
Cimento cirúrgico.
Ionômero de vidro.

43. Dentre os materiais citados a seguir, identifique o que NÃO é material de moldagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Alginato.
Silicona de Adição.
Pasta zincoeugenólica.
Hidróxido de cálcio.
Silicona de condensação.

44. No caso de um paciente apresentar uma convulsão epilética, devem ser realizados os seguintes
procedimentos, EXCETO,
a)
b)
c)
d)
e)

deitar o paciente no chão e afastar tudo que possa machucá-lo.
não impedir os movimentos do paciente.
segurar a língua do paciente com uma toalha para evitar sufocamento.
retirar as próteses, os óculos e colares do paciente.
realizar respiração boca a boca.

45. São considerados resíduos perfurocortantes:
I.
II.
III.
IV.

Agulhas de anestesia, lâmina de bisturi e tubetes de plástico.
Lâmina de bisturi, tubetes de plástico e agulha de sutura.
Brocas, agulha de sutura e lâmina de bisturi.
Agulha de anestesia, agulha de sutura e brocas.

Assinale a alternativa que contém os itens CORRETOS:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão corretos.
I, III e IV estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Somente os itens I e II estão corretos.
Somente os itens III e IV estão corretos.
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46. Dos materiais citados abaixo, qual pode ser descartado em lixo comum?
a) Gaze utilizada.
b) Embalagens de resina.
c) Dentes extraídos.
d) Agulha de anestesia.
e) Amálgama.
47. São considerados cuidados de higiene pessoal em ambiente clínico, EXCETO,
a) lavar as mãos.
b) cabelos presos e cobertos com touca descartável.
c) unhas compridas e esmaltadas.
d) não devem ser usados anéis e brincos.
e) utilizar roupas limpas e sapatos fechados.
48. “A escovação é um método _________________ de revenção da cárie dentária.” Complete a
frase citada:
a)
b)
c)
d)
e)

Químico.
Profissional.
Mecânico.
Coletivo.
Biológico.

49. Qual o material utilizado para restauração pela técnica de Tratamento Restaurador Atraumático?
a)
b)
c)
d)

Fosfato de zinco.
Resina composta.
Amálgama.
Cotosol.

e) Ionômero de vidro.
50. Das alternativas abaixo são situações que exigem lavagem das mãos:
a) Antes do atendimento.
b) Antes de sair do ambiente de trabalho.
c) Antes e após ir ao banheiro.
d) Após retirar as luvas.
e) Todas estão corretas.
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