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_____________________________________________________
NOME DO CANDIDATO
___________________________________________
INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões objetivas. Caso exista algum problema,
comunique-o imediatamente ao Fiscal de Sala.
PORTUGUÊS
Questões
1 a 20

Pontos
1,5

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questões
Pontos
21 a 40
2,5

2. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente assinalada no CARTÃORESPOSTA, fornecido especificamente para este fim.
3. As questões objetivas devem ser respondidas no CARTÃO–RESPOSTA, considerando a
numeração de 1 a 40.
3.1. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser
feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta azul
ou preta, de forma contínua e densa.
A

B

C

D

E

Exemplo:
3.2. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas do qual você só poderá
assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE
UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.
4. Confira se seu nome e número de inscrição constam na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA
que você recebeu, o qual não pode ser amassado ou dobrado.
5. O Cartão-Resposta só será substituído se tiver falha de impressão.
6. Assine seu nome na lista de presença e no CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identidade.
7. Esta prova terá duração de 3 (TRÊS) horas, tendo seu início às 08h00min e término às
11h30min (horário de Teresina).
8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) Se utilizar, durante a aplicação das provas, de máquinas e/ou relógio de calcular, bem como
de rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões
e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
c) Não assinar o CARTÃO-RESPOSTA ou lista de presença.
9. O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início das provas e só
poderá levar o Caderno de Questões faltando meia hora ou menos para o término das mesmas.
10. Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala o CARTÃO-RESPOSTA.
11. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados até o dia 12/04/2010 no site www.
ivin.com.br.
BOA PROVA!

w
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PORTUGUÊS
DEFESA DOS NARDONI PEDE JÚRI AO VIVO
NA TV
1
O advogado Roberto Podval deverá
pedir à Justiça que o julgamento de seus
clientes, Alexandre Nardoni, 31, e Anna
Carolina Jatobá, 26, seja televisionado em
rede nacional. Nesta semana, ele já pediu
que em sua argumentação possa também
usar como prova nabo, cenoura, banana e
alho. Os legumes, diz ele, serão usados para
questionar o trabalho dos peritos.
2
Caso o juiz não aceite, a defesa ameaça
se retirar do tribunal, forçando o adiamento
do julgamento. O casal é acusado de
assassinar Isabella Nardoni, filha de
Alexandre, no dia 29 de março de 2008.
Ambos negam. O julgamento está marcado
para começar na próxima segunda.
3
Segundo o defensor, a possibilidade de
falar na TV deverá atenuar a imagem
negativa que o casal tem na sociedade.
4
Em entrevista à Folha ontem, ele
também disse que, usando os alimentos
durante o júri, espera conseguir provar que
não há uma certeza sobre a existência de
sangue no apartamento do casal, de onde a
garota foi jogada do sexto andar.
5
O reagente Bluestar Forensic, usado
pelo Instituto de Criminalística para detectar
manchas de sangue, também age com
diversos produtos, entre eles os legumes,
frutas e temperos citados, conforme o
advogado. A defesa entende que o reagente,
que será levado ao julgamento, não é preciso
para definir se as manchas encontradas no
imóvel eram sangue.
6
O promotor que atua no caso, Francisco
Cembranelli, diz que a tese é infundada. "Eu
não acredito que as polícias científicas de
todo o mundo usem um produto que dá
positivo com qualquer gênero alimentício",
disse à Folha na quarta.

7
"Por que o FBI [polícia federal
americana] e a Scotland Yard [polícia
britânica] usam? Restaria concluir que a
Justiça americana já deve ter condenado
muita gente dizendo que matou e espalhou
sangue, quando era nabo da cozinheira
descuidada." Ontem, ele não foi encontrado
para
comentar
o
pedido
de
televisionamento.
TALITA BEDINELLI & AFONSO BENITES da Folha de S.Paulo.

1. Considere as seguintes afirmações:
I. A defesa do casal Nardoni ameaça se
retirar do tribunal caso o juiz não autorize a
transmissão televisiva, em rede nacional, do
julgamento.
II. A estratégia de se retirar do tribunal
poderá trazer como conseqüência o
adiamento do julgamento do casal Nardoni.
III. De acordo com o advogado de defesa a
possibilidade de falar na TV deverá atenuar a
imagem negativa que o casal tem na
sociedade.
IV. O defensor do casal disse que, usando os
alimentos durante o júri, espera conseguir
provar a inocência dos clientes.
Em relação ao texto, está correto SOMENTE o
que se afirma em:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e IV
e) Apenas II
2. O motivo pelo qual o advogado do casal
Nardoni deseja usar como prova em sua
argumentação: nabo, cenoura, banana e
alho, deve-se:
a) Aos alimentos servirem para demonstrar
a inocência do casal, pois ambos sempre
trataram bem a criança com uma
alimentação balanceada.
b) A argumentação baseia-se em defesas
realizadas em tribunais americanos nas quais
essa estratégia sempre culminou com a
absolvição dos réus.
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c) A defesa espera sensibilizar os jurados
provando que o sangue encontrado no
apartamento na verdade não passa de uma
substância presente nesses alimentos
quando colocados juntos, numa reação
química.
d) Usando os alimentos durante o júri,
espera conseguir provar que não há uma
certeza sobre a existência de sangue no
apartamento do casal, de onde a garota foi
jogada do sexto andar.
e) Confirmar efetivamente que o reagente
Bluestar Forensic detecta manchas de sangue
e que, portanto, não se pode duvidar do
trabalho dos peritos.
3. A afirmação do promotor que atua no
caso de que "Eu não acredito que as polícias
científicas de todo o mundo usem um
produto que dá positivo com qualquer gênero
alimentício" o termo destacado refere-se
a(o):
a) Nabo e alho.
b) Cenoura e nabo.
c) Banana e cenoura.
d) Todos os gêneros alimentícios.
e) Bluestar Forensic.
4. "Por que o FBI [polícia federal
americana] e a Scotland Yard [polícia
britânica] usam? No contexto em que se
formula a pergunta acima, o promotor, está
questionando a tese que:
a) Afirma que a substância utilizada para
identificar manchas de sangue é realmente
capaz de fazê-lo.
b) Quer provar que há uma certeza sobre a
existência de sangue no apartamento do
casal, de onde a garota foi jogada do sexto
andar.
c) Defende que o reagente Bluestar
Forensic,
usado
pelo
Instituto
de
Criminalística para detectar manchas de
sangue, não é capaz de fazê-lo, segundo o
advogado de defesa.

d) Assevera que os alimentos usados pela
defesa irão confirmar a eficiência do
reagente químico.
e) Afirma que as polícias do mundo
condenam injustamente diversas pessoas por
acreditar numa substância que não é eficaz,
segundo a defesa do casal.
5. De acordo com o texto, a defesa do casal
Nardoni só não se retirará do tribunal se:
a) A promotoria voltar atrás e aceitar a tese
de que o reagente Bluestar Forensic não é
eficaz na identificação do sangue.
b) A acusação poder utilizar a técnica
transgênica de reação química mostrando a
eficácia do reagente em identificar o sangue
de Isabella.
c) Se o juiz aceitar na argumentação da
defesa a utilização de nabo, cenoura, banana
e alho, como prova.
d) A acusação não permitir que o
julgamento seja televisionado em rede
nacional.
e) O
promotor
aceitar
todas
as
testemunhas arroladas pela defesa sem
questionar.
6. A intenção da defesa em utilizar na sua
argumentação alimentos como nabo,
cenoura, banana e alho, se justifica por que:
a) Pretende mostrar como Isabella era bem
tratada pelo casal.
b) A promotoria quer confundir a opinião
do júri e os advogados do casal não irão
permitir.
c) O juiz tem se mostrado parcial em
relação ao tratamento dado ao casal, pois
todos são inocentes até que se prove o
contrário.
d) O promotor não concorda que o
julgamento seja transmitido pela TV.
e) Os alimentos serão usados para
questionar o trabalho dos peritos.
7. A razão pela qual o promotor do caso
Nardoni não comentou o pedido de
televisionamento feito pela defesa, foi:
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a) Ter achado um absurdo tal pedido e
recusou-se a comentá-lo.
b) Negar-se a participar de tal julgamento
por motivos de foro íntimo.
c) Não ter sido encontrado pela imprensa.
d) Recusar-se terminantemente a participar
de um julgamento-show.
e) Negar-se
peremptoriamente
a
transformar o julgamento num espetáculo
midiático.
8. Na frase “a defesa ameaça se retirar do
tribunal, forçando o adiamento do
julgamento”, o segmento sublinhado pode
ser corretamente substituído, sem prejuízo
para o sentido, por:
a) Proximidade.
b) Provimento.
c) Antecipação.
d) Anulação.
e) Retardamento.
9. Considerando-se o contexto, traduz-se
adequadamente o sentido de um vocábulo
do texto em:
a) Deverá atenuar a imagem negativa =
tornar menos intensa. (3º parágrafo)
b) Francisco Cembranelli, diz que a tese é
infundada = bem fundamentada. (6º
parágrafo)
c) usado pelo Instituto de Criminalística
para detectar manchas de sangue = ocultar
(5º parágrafo)
d) Quando era nabo da cozinheira
descuidada = caprichosa (7º parágrafo)
e) Serão usados para questionar o trabalho
= confirmar (7º parágrafo)
10. Tendo em vista o contexto, é correto
afirmar que se emite uma opinião
reproduzida de forma direta, na opção:
a) Ele também disse que, usando os
alimentos durante o júri, espera conseguir
provar que não há uma certeza sobre a
existência de sangue no apartamento do
casal.

b) O reagente Bluestar Forensic, usado pelo
Instituto de Criminalística para detectar
manchas de sangue, também age com
diversos produtos.
c) O advogado Roberto Podval deverá pedir
à Justiça que o julgamento de seus clientes
seja televisionado em rede nacional.
d) "Eu não acredito que as polícias
científicas de todo o mundo usem um
produto que dá positivo com qualquer
gênero alimentício".
e) A defesa entende que o reagente, que
será levado ao julgamento, não é preciso
para definir se as manchas encontradas no
imóvel eram sangue.
11. O acento no vocábulo porém , justifica-se
porque:
a) A palavra é uma paroxítona terminada
em ditongo.
b) A palavra é uma proparoxítona.
c) A palavra é uma oxítona terminada em –
em.
d) A palavra é um monossílabo tônico.
e) A palavra possui um ditongo crescente.
12. Assinale a opção em que o termo
destacado foi empregado de forma errônea:
a) A cientista Smith foi a única testemunha
do experimento.
b) Um psiquiatra foi apontado como a
cabeça da idéia de ministrar ritalina para
acalmar as crianças.
c) A percentagem da dose do esteróide THP
deve ser ampliada.
d) A personagem principal da descoberta
do mecanismo celular foi o hormônio THP.
e) Os adolescentes e crianças com déficit
de aprendizagem tiveram o laringe menos
desenvolvido.
13. Em “Um grupo de cientistas nos EUA” o
termo destacado é um substantivo coletivo.
Assinale a opção que não contém um
substantivo coletivo:
a) Farândola
b) Fressura
4
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c) Alcatéia
d) Utensílio
e) Cabilda
14.
a)
b)
c)
d)
e)

O gênero foi indicado corretamente em:
O cientista – a êxtase
A eczema – a amálgama
O fármaco – o esteróide
A aneurisma – a tracoma
O cal – a cotilédone

15. Não houve erro na classificação do
sujeito em:
a) Um grupo de cientistas nos EUA
anunciou a descoberta. (sujeito composto).
b) Ela atua como uma fechadura
bioquímica. (sujeito elíptico).
c) Alguns psiquiatras acusam colegas de
receitarem a droga. (sujeito simples).
d) Uma dose do esteróide THP é suficiente.
(sujeito indeterminado).
e) Essa molécula é um receptor celular.
(sujeito oculto).
16. Assinale a opção em que a relação
semântica de sinonímia entre a expressão
destacada e a expressão entre parênteses é
incorreta:
a) Alguns psiquiatras acusam colegas de
receitarem a droga. (prescreverem)
b) Nos
primórdios da humanidade.
(origens)
c) O déficit de aprendizagem da puberdade
é pior. (deficiência)
d) Na superfície da célula. (interior)
e) Prolifera
durante
a
puberdade
(multiplica)
17. No tocante ao plural dos substantivos
compostos, assinale a opção incorreta:
a) Ele gosta de amores-perfeitos e cultivaos.
b) Os vice-diretores reunir-se-ão amanhã.
c) As aulas serão dadas às segundas-feiras.
d) Há muitos beijas-flores no meu quintal.
e) A moda está voltando às saias-balão.

18. Está correta a grafia de todas as palavras
da frase:
a) A defesa ameassa se retirar do tribunal,
forçando o adiamento do julgamento.
b) Ele não foi encontrado para comentar o
pedido de televizionamento.
c) O reagente Bluestar Forensic, foi usado
pelo Instituto de Criminalística.
d) Segundo o defençor, a possibilidade de
falar na TV deverá atenuar a imagem
negativa do casal.
e) O casal é acusado de assasinar Isabella
Nardoni, filha de Alexandre, no dia 29 de
março de 2008.
19. Houve erro na justificativa do emprego
da letra inicial maiúscula em:
a) Segundo o defensor, a possibilidade de
falar na TV deverá atenuar a imagem
negativa que o casal tem. = numeral ordinal.
(3º parágrafo)
b) Em entrevista à Folha ontem. = nome de
um
estabelecimento
jornalístico.
(4º
parágrafo)
c) Francisco Cembranelli, diz que a tese é
infundada. = nomes próprios. (6º parágrafo)
d) O reagente Bluestar Forensic. =
substantivo próprio. (5º parágrafo)
e) A defesa entende que o reagente, que
será levado ao julgamento. = após ponto. (5º
parágrafo)
20. Assinale a opção abaixo em que todas as
palavras devem ser grafadas com letra inicial
maiúscula:
a) peritos – advogado – juiz.
b) filha – casal – julgamento.
c) março – segunda – promotor.
d) folha (jornal) – isabella – nardoni.
e) carolina – alimento – reagente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Dentre os cuidados que se deve tomar
na manipulação do amálgama para minimizar
os efeitos nocivos do mercúrio não podemos
citar:
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a) Deve-se sempre usar máscaras durante o
manuseio do mercúrio
b) A cápsula dos amalgamadores mecânicos
deve estar sempre ajustada para evitar
vazamento
c) Devem-se usar luvas e pinças para
remoção do excesso de mercúrio da massa
d) As sobras de amálgama devem ser
armazenadas em recipientes abertos,
contendo água
e) Instrumentos
impregnados
por
amálgama devem ser cuidadosamente
limpos antes da esterilização
as
Resinas
compostas
22. Sobre
polimerizadas pela luz é correto afirmar que:
a) Deve ser realizado o polimento do dente
a ser restaurado com pasta de pedra-pomes
e água
b) Durante a escolha da cor, tanto o dente
quanto a escala de cores devem estar secos
c) Uma camada de verniz deve ser usada
como forramento de cavidades profundas
d) A resina restauradora deve ser colocada
totalmente
na
cavidade
e
depois
polimerizada
e) O acabamento deve ser feito
imediatamente após a polimerização da
resina
23. Marque a alternativa incorreta sobre o
Cimento de Ionômero de vidro
a) A manipulação é feita por aglutinação,
usando-se placa de vidro e espátula de
plástico
b) O aspecto da massa pronta é a de
vidraceiro, com uma superfície acetinada
c) Uma matriz de aço é usada para
comprimir e adaptar o material na cavidade
d) O acabamento deve ser realizado com,
no mínimo, 24h após a execução da
restauração
e) A aparência estética dos cimentos de
ionômero de vidro é pior do que a da resina
composta

24. Os cimentos de Ionômero de vidro
apresentam propriedades importantes para
seu emprego na odontologia, tais como:
a) Biocompatibilidade
b) Liberação de flúor
c) Adesividade às estruturas duras do
dente
d) Baixa infiltração marginal
e) Todas as alternativas estão corretas
25. O filme radiográfico é o meio mais usado
para registrar a imagem do objeto. Sobre os
seus componentes responda:
I. Os filmes intra-orais são embalados
individualmente em papel preto e opaco
II. Na parte de trás do filme existe uma
lâmina de chumbo que protege o paciente da
radiação secundária;
III. Esse conjunto é embalado em plástico
para evitar o umedecimento quando em
contato com a saliva
a) I e III são corretas
b) I e III são corretas
c) II e III são corretas
d) I, II e III são corretas.
e) I, II e III são incorretas
26. O processamento é um tratamento
químico aplicado ao filme radiográfico que
foi exposto à radiação. Tem como objetivo
fazer com que a imagem invisível se torne
visível e permanente. A Técnica de inspeção
visual é uma técnica de processamento
radiográfico realizada manualmente e consta
das seguintes etapas em seqüência:
a) Fixação, lavagem, revelação, banho de
interrupção e secagem
b) Revelação, banho de interrupção,
fixação, lavagem e secagem
c) Revelação, lavagem, secagem, fixação e
banho de interrupção
d) Revelação, banho de interrupção,
secagem, fixação e lavagem
e) Fixação,
banho
de
interrupção,
revelação, lavagem e secagem
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27. De maneira geral, as medidas adotadas
para reduzir a exposição à radiação são
comuns tanto para o paciente como para o
operador. Dentre essas medidas não é
correto afirmar que:
a) Cada exame deve ser limitado a um
menor número de radiografias possível
b) O operador deve permanecer a uma
distância de pelo menos 0,5 metro, atrás do
feixe de raios
c) Somente o operador e o paciente devem
permanecer na sala durante a emissão de
raios X
d) Artefatos metálicos como óculos,
pulseiras, anéis, etc., devem ser removidos
e) As técnicas radiográficas devem ser bem
selecionadas e bem executadas
28. São funções do ACD, exceto:
a) Marcar consultas, preencher e anotar
fichas clínicas
b) Controlar o movimento financeiro
c) Preparar o paciente para o atendimento
d) Fazer tomadas e revelar radiografias
intra-orais
e) Confeccionar modelos em gesso
29. A organização de um processo de
trabalho com a incorporação de pessoal
auxiliar implica em superar vários desafios
presentes no dia a dia da equipe
odontológica.
Para
esta
superação,
considera-se de fundamental importância
que
estes
profissionais
tenham
conhecimento de alguns aspectos que
envolvem o desenvolvimento do trabalho em
equipe:
I. A preparação prévia do instrumental em
bandejas e de materiais na mesa clínica é
fundamental para a organização do trabalho.
Esta tarefa implica em aumento da
responsabilidade do ACD.
II. As tarefas a serem exercidas não podem
apresentar flexibilidade, não permitindo
nenhum nível de revezamento nas suas
execuções;

III. As relações pessoais entre os membros
da equipe devem ser motivo de permanente
aprimoramento e cooperação;
a) I e II estão corretas
b) I e III estão corretas
c) II e III estão corretas
d) Todas estão corretas
e) Todas estão erradas
30. Marque a alternativa que contem a
nomenclatura correta dos dentes
a) 27 – segundo molar superior direito
b) 45 – primeiro pré-molar inferior
esquerdo
c) 33 – canino inferior direito
d) 11 – Incisivo Central inferior esquerdo
e) 16 – Primeiro Molar Superior Direito
31. Com relação ao preenchimento do
odontograma de uma criança com dentição
decídua a nomenclatura correta dos dentes
está na alternativa:
a) 73 – Canino inferior esquerdo
b) 81 – Incisivo superior direito
c) 55 – Primeiro molar superior esquerdo
d) 62 – Incisivo lateral superior direito
e) 84 – Primeiro molar inferior esquerdo
32. Para assegurar uma ação antimicrobiana
efetiva, com um dano mínimo ao
instrumento e proteção adequada para a
equipe e paciente, o processamento de
instrumentais contaminados inclui vários
passos que devem ser executados
corretamente. Como exemplo desses passos
podemos citar:
a) Pré-embebição
b) Controle de corrosão e lubrificação
c) Acondicionamento
d) Armazenamento
e) Todas as alternativas anteriores estão
corretas
33. Faça a associação entre os processos de
esterilização e marque a alternativa correta
I. Físico
II. Químico
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III. Físico-químico
( ) glutaraldeído 2%
( ) Óxido de Etileno
( ) calor
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III
III, II e I
II, III e I
II, I e III
III, I e II

34. Marque a alternativa correta em relação
aos métodos de Esterilização.
a) A exposição ao gás óxido de etileno é um
método que utiliza altas temperaturas;
b) A esterilização na Estufa deve ser feita a
uma temperatura de 170º por 1h;
c) Instrumentos plásticos e de borracha
devem ser esterilizados na Estufa;
d) Os raios ultravioletas são indicados na
odontologia como método de esterilização;
e) A eficiência da autoclave aumenta com a
presença de ar na câmara;
35. Algumas medidas de controle e
descontaminação de superfícies e do ar
devem ser estabelecidas em um ambiente
odontológico. É correto afirmar que:
a) Evitar jatos mistos de ar/água durante os
procedimentos
b) Devem-se utilizar ventiladores no local
de trabalho para manter o ambiente bem
arejado
c) Deve ser feita uma limpeza criteriosa
após os procedimentos de desinfecção das
superfícies
d) Um dos desinfetantes de superfície mais
utilizados é o Hipoclorito de sódio 2,5%
e) Áreas que não possam ser revestidas
devem ser descontaminadas por agentes
físicos de alto nível
36. Sobre os métodos de eliminação dos
resíduos é errado afirmar que:
a) Todo material que tenha tido contado
com sangue ou saliva deve ser colocado em

saco plástico branco-leitoso descartável e
rotulado contaminado
b) A remoção deve ser feita diariamente ou
por turno de trabalho
c) A coleta do material contaminado pode
ser feita junto com o lixo comum, conforme
legislação municipal
d) Reencapar as agulhas pelo processo de
mão única
e) Desprezá-las sem reencape diretamente
em recipientes próprios
37. A higienização das mãos é considerada a
ação isolada mais importante para a
prevenção e o controle das infecções em
serviço de saúde. A escolha entre os
diferentes métodos para higienização das
mãos depende do processo de trabalho
adotado e do tipo de procedimento
realizado. Pensando nisso marque a
alternativa INCORRETA.
a) A utilização de água e sabão deve ser
escolhida sempre que houver umidade ou
sujidade visível nas mãos.
b) O álcool só deve ser aplicado quando as
mãos estiverem livres de sujidade ou
umidade visível
c) A higienização das mãos antes de
procedimentos cirúrgicos deve ser sempre
realizada
com
anti-sépticos,
preferencialmente que apresentem efeito
residual.
d) Para proteção do paciente, o profissional
de odontologia deve higienizar as mãos
imediatamente após qualquer atendimento.
e) O sabonete utilizado para a lavagem das
mãos deve ser preferencialmente líquido,
para evitar a contaminação do produto.
38. O equipamento de Proteção Individual
(EPI) é todo dispositivo ou produto de uso
individual utilizado pelo trabalhador,
destinado à proteção de riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
O uso de EPI é indicado durante o
atendimento ao paciente, nos procedimentos
de limpeza do ambiente e no processamento
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dos artigos. Quanto aos Tipos e indicações de
EPIs é errado afirmar que:
a) O gorro é uma barreira mecânica contra
a possibilidade de contaminação por
secreções, aerossóis e produtos, além de
prevenir acidentes e evitar a queda de cabelo
nas áreas de procedimento.
b) Os protetores faciais atuam como
coadjuvantes na proteção respiratória contra
gases emanados de produtos químicos,
Vapores orgânicos e aerossóis. Podem
substituir os óculos de proteção e a máscara.
c) Os óculos de proteção protegem os
olhos das secreções, aerossóis e produtos
químicos
utilizados
durante
os
procedimentos odontológicos e na limpeza e
desinfecção de artigos, equipamentos ou
ambientes.
d) As máscaras devem ser descartáveis e de
tamanho
suficiente
para
cobrir
completamente a boca e o nariz, permitindo
a respiração normal e não irritando a pele.
Devem ser descartadas após o atendimento
de cada paciente ou quando ficarem úmidas.
e) O avental deve ser de mangas longas,
tecido claro e confortável, podendo ser de
pano ou descartáveis para os procedimentos
que envolvam o atendimento a pacientes e
impermeável nos procedimentos de limpeza
e desinfecção de artigos, equipamentos ou
ambientes.

d) As Luvas não atuam na proteção contra
agentes térmicos, biológicos e químicos;
e) Todas as alternativas anteriores estão
erradas.
40. Marque a opção que mostra a
recomendação para limpeza do ambiente de
trabalho correta:
a) Iniciar da área menos contaminada para
a mais contaminada;
b) Limpar as paredes de baixo para cima,
em sentido único;
c) Limpar os pisos da porta para o fundo;
d) Não mover os móveis e equipamentos;
e) Todas as alternativas estão erradas;

39. Marque a alternativa correta referente
aos principais tipos de luvas e suas
indicações.
a) Luvas grossas de borracha e cano curto
durante os procedimentos de limpeza de
artigos e ambientes, quando em contato com
superfícies,
artigos,
instrumentos
e
equipamentos contaminados;
b) Luvas de látex de procedimento para
atividades clínicas e cirúrgicas, que devem
ser descartadas a cada paciente;
c) Luvas de plástico, usadas como
sobreluva, quando manusear artigos fora do
campo de trabalho;
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