SESC
Concurso Público – 2010
Tipo 1

Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal – Nível Médio
CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01

O autor do texto 1 afirma que a educação básica visa ao
desenvolvimento pessoal e à qualificação do jovem para o
trabalho e para a vida em sociedade por meio do
aperfeiçoamento de sua(s):

TEXTO 1
“[...]6. As áreas profissionais
O agrupamento das atividades profissionais em áreas é
sempre arbitrária, embora não imotivada. O critério que foi
adotado para a construção das áreas baseou-se na análise do
processo de produção das diferentes atividades econômicas e
das competências cuja construção são requeridas para os
profissionais que nelas atuam. O princípio da semelhança do
processo produtivo e das competências determinou a
agregação das áreas.
A educação profissional precisa ser sempre complementar à
educação básica, de caráter geral. Grande parte dos perfis
profissionais propostos pelo setor produtivo apresentam
características muito vinculadas à formação geral do
trabalhador, no sentido de que ele precisa ter uma forte base
humanística, científica e tecnológica, e competências para
tomada de decisão, para o trabalho em grupo e para a
adequação às constantes mudanças que se processam no
mundo do trabalho.

A)
B)
C)
D)
E)

adequação às constantes mudanças
atividades em grupo
atividades profissionais
competências cognitivas, afetivas e sociais
diferentes atividades econômicas
QUESTÃO 02

Arbitrária; princípio; médio; e competências, presentes no
texto 1, são palavras acentuadas em função da seguinte regra:
A)
B)
C)
D)
E)

palavras oxítonas terminadas em ditongos crescentes
palavras oxítonas terminadas em ditongos decrescentes
palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes
palavras paroxítonas terminadas em hiato
palavras proparoxítonas
QUESTÃO 03

A)
B)
C)
D)
E)

causa
consequência
explicação
finalidade
oposição
QUESTÃO 04

O último parágrafo do texto 1 é marcado pelo tipo textual:
A)
B)
C)
D)
E)

(BERGER FILHO, Ruy Leite. Educação profissional no
Brasil: novos rumos. In: Revista Iberoamericana de
Educação, n. 20, maio-agosto 1999)

argumentativo
descritivo
dialógico
injuntivo
narrativo

NH
O

Entendendo que essas finalidades expressam um conjunto de
competências que são a base que a educação média deve
solidificar e sobre a qual é possível construir com sucesso a
identidade, a profissionalidade e a cidadania. O ensino médio
integra a educação básica como oportunidade de significar
experiências e conhecimentos novos e adquiridos
anteriormente para aprender a aprender, a problematizar, a
refletir sobre a realidade e a negociar significados com outros.
Competências que são as mais necessárias para avançar com
sucesso na vida cidadã e nos demais momentos da educação.
[...]”

A conjunção embora em “O agrupamento das atividades
profissionais em áreas é sempre arbitrária, embora não
imotivada.” estabelece, entre as orações, uma relação de:

RAS
CU

Foi desenvolvida, também, uma nova concepção para o
ensino médio, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação
em Junho de 1998. A constituição de competências
cognitivas, afetivas e sociais que promovam o
desenvolvimento pessoal e qualifiquem o jovem para o
trabalho e para vida em sociedade é a finalidade da educação
básica consensuada pela sociedade brasileira, em particular
seus educadores, na lei maior que estabelece as diretrizes e
bases da educação.
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TEXTO 2

(Campanha de lançamento do gel branqueador Close-up
Whitening,
2004.
Disponível
em
http://www.unilever.com.br/aboutus/historia_das_marcas/clos
eup/closeup_anuncioimpresso_2004.aspx.
Acesso
em:
27/03/2010)
QUESTÃO 05

“Vai usar ou vai amarelar?” também pode ser interpretado
como um registro próprio do uso informal da língua. Aponte
a construção abaixo que melhor mantenha a correspondência
semântica com os termos em destaque:
A)
B)
C)
D)
E)

Vai usar ou vai abusar.
Vai usar ou vai colorir.
Vai usar ou vai comprar.
Vai usar ou vai desistir.
Vai usar ou vai guardar.
QUESTÃO 06

O propósito pretendido pelo slogan “Vai usar ou vai
amarelar?” é:
A)
B)
C)
D)

Atentar para os cuidados com a higiene.
Exigir que o consumidor use o produto.
Promover o benefício do produto.
Questionar o consumidor sobre o uso adequado do
produto.
E) Sugerir o malefício do produto.
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TEXTO 3

TEXTO 4
Não posso respirar, não posso mais nadar
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar
Se planta não nasce se nasce não dá
Até pinga da boa é difícil de encontrar
Cadê a flor que estava aqui?
Poluição comeu.
E o peixe que é do mar?
Poluição comeu
E o verde onde que está ?
Poluição comeu
Nem o Chico Mendes sobreviveu
(Xote ecológico, composição de Luiz Gonzaga)
QUESTÃO 07

Pode-se afirmar que os núcleos temáticos dos textos 3 e 4 são
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

desertificação e poluição
desmantamento e desertificação
desmatamento e poluição
poluição e desmatamento
poluição e erosão

QUESTÃO 08

Qual verso da música (texto 4) retrata melhor o conteúdo do
último quadrinho da tirinha (texto 3)?
A)
B)
C)
D)
E)

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar
E o verde onde que está?
Não posso respirar, não posso mais nadar
Poluição comeu
Se planta não nasce se nasce não dá
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QUESTÃO 09

Em “E aquilo Papa-capim? Como os caraíbas chamam
aquilo?” o referente do aquilo é:
A)
B)
C)
D)
E)

os caraíbas
a cobra
o Papa-capim
o progresso
o quadro de desmatamento

QUESTÃO 10

Em “Poluição comeu”, o enunciado apresenta-se, em função
do emprego do verbo comeu, com um teor conotativo. Para a
construção de um enunciado com teor denotativo, o verbo que
melhor substitui comeu, mantendo o sentido do texto, é:

HO

Poluição destruiu
Poluição digeriu
Poluição morreu
Poluição nasceu
Poluição sobreviveu

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)
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QUESTÃO 11

Felipe, Rodrigo e Carol estão em uma festa quando o garçom oferece uma bandeja contendo coxinhas, pastéis e empadas. Cada um
pega um salgado, sendo que Felipe e Rodrigo pegam salgados diferentes e Felipe e Carol pegam o mesmo tipo de salgado. Nem
Felipe nem Rodrigo pegam pastéis, e se Rodrigo pega uma coxinha, Carol também. Que salgado cada um deles pega?
A)
B)
C)
D)
E)

Felipe e Carol – empadas e Rodrigo – coxinha.
Felipe e Carol – coxinhas e Rodrigo – empada.
Felipe e Carol – empadas e Rodrigo – pastel.
Felipe e Carol – coxinhas e Rodrigo – pastel.
Felipe e Carol – pastéis e Rodrigo – coxinha.

QUESTÃO 12

Cinco urnas contêm bolas com letras, como mostra a figura abaixo.

A
B

C

B E

1

2

C

B

D
E

3

D
C
4

C

B

E

5

Algumas bolas serão retiradas, de forma que cada urna fique com apenas uma bola e que as bolas tenham letras diferentes em cada
urna. Ao final, que bola ficará na urna 5?
A)

A

B)

B

C)

C

D)

D

E)

E

QUESTÃO 13

Rogério é fanático por futebol, e resolveu fazer um painel com azulejos pretos (P) e vermelhos (V), como mostra a figura abaixo, de
forma que em cada linha e em cada coluna do painel apareçam dois azulejos vermelhos e dois pretos. Na ordem, quais devem ser as
cores dos azulejos A, B e C?

P

P
P

A
B
A)
B)
C)
D)
E)

V
C

P, P e P
V, V e V
P, V e P
V, P e V
P, P e V
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QUESTÃO 14

Todos os dias um helicóptero decola de sua base e abastece de mantimentos três plataformas de petróleo: Alfa, Beta e Delta. Por
limitações de combustível, a plataforma Delta somente pode ser ligada à base. A plataforma Alfa pode ser ligada à base e à
plataforma Beta. Já a plataforma Beta somente pode ser ligada à plataforma Alfa. Quantos pousos, no mínimo, o helicóptero deverá
fazer para abastecer todas as plataformas, saindo da base e retornando a ela?
A)
B)
C)
D)
E)

3
4
5
6
7

QUESTÃO 15

A figura abaixo mostra as cinco faces visíveis de dois dados normais. Qual a soma dos pontos das sete faces não visíveis desses
dados?

HO

13
18
20
22
25

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)

Página 6/13
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

SESC
Concurso Público – 2010
Tipo 1

Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal – Nível Médio
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

A respeito dos principais componentes de um PC e seus
periféricos, analise as seguintes afirmativas:

A respeito do editor de texto Microsoft Word, analise as
seguintes afirmativas:

1.

1.

Os mouses são considerados dispositivos de entrada.
Podem se conectar ao computador via USB, PS2 e
Bluetooth e podem ter um, dois, três ou mais botões.
Não é possível conectar duas memórias flash (pen drive)
simultaneamente em um mesmo computador, pois ele só
é capaz de reconhecer e gerenciar um dispositivo USB
por vez.
Alguns modems podem acessar a Internet via conexão
com operadora de telefonia celular.

2.

3.

No Microsoft Word, é possível localizar e substituir um
texto, para isso basta utilizar a caixa Localizar, no menu
Editar.
No Microsoft Word, é possível selecionar uma palavra
usando o mouse clicando duas vezes em qualquer parte
da palavra.
O recurso Inserir quebra de página permite dividir uma
página em duas partes iguais, cada uma com metade do
tamanho da página original.

2.

3.

Assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa correta:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 17

A respeito dos sistemas operacionais Windows XP e
Windows Vista, analise as seguintes afirmativas:

A respeito da planilha eletrônica Microsoft Excel, analise as
seguintes afirmativas:

1.

1.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

3.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

HO

3.

2.

O Microsoft Excel oferece diversos tipos de gráficos,
dentre eles: rosca, barras, ações, coluna e superfície.
No Microsoft Excel, toda fórmula deve iniciar com um
sinal de igual (=).
É possível salvar uma pasta de trabalho do Microsoft
Excel no formato de página da Web (.htm).

RAS
CUN

2.

O Windows XP foi lançado como uma evolução do
Windows Vista, trazendo recursos mais avançados de
segurança e de backup de sistema e arquivos.
É possível alterar as características do teclado, monitor,
som e mouse para facilitar a utilização do computador
por pessoas portadoras de alguma necessidade especial
de acessibilidade.
Parte das melhorias do Windows Vista em comparação
ao Windows XP estão relacionadas à interface do usuário
e recursos multimídia (fotos, música, vídeos, jogos etc).
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QUESTÃO 20

A respeito das tecnologias relacionadas à Internet e ao correio
eletrônico, analise as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

O Outlook Express permite a criação de apenas uma
conta de e-mail por usuário.
Na Caixa de entrada ficam apenas os e-mails mais
recentes e que ainda não foram lidos.
Alguns navegadores possuem o recurso autocompletar.
Essa função facilita sobretudo o preenchimento de
formulários e de endereços eletrônicos.

Assinale a alternativa correta:

HO

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

Considerando as indicações sociais, referendadas pela
Organização Mundial da Saúde, para utilização das
restaurações atraumáticas-ART, assinale a alternativa
incorreta.
A) Para locais onde não haja consultório odontológico.
B) Para situações onde não existam consultórios
odontológicos e os cirurgiões dentistas não tenham
possibilidade de restaurar dentes cariados pelos meios
habituais.
C) Possibilidade para sua utilização em odontopediatria e
em geriatria uma vez que, são duas especialidades onde
há em geral, há maiores dificuldades para o cirurgião
dentista utilizar a anestesia e a broca.
D) Em pacientes com pouca tolerância ao trabalho
odontológico usual.
E) A eficácia da técnica pode ser inviabilizada devido ao
alto custo.
QUESTÃO 22

Em relação às indicações clínicas na utilização das
restaurações atraumáticas–ART, assinale a alternativa
incorreta:
A) Casos onde se deseja preservar maior quantidade de
tecido dentário seja esmalte, dentina ou cemento, uma
vez que a remoção do tecido cariado é feita
manualmente, com menor possibilidade de remoção de
tecido dentário sadio junto com a remoção de tecido
cariado.
B) Casos onde a estética, como dentes anteriores de adultos
jovens, seja a principal necessidade.
C) Em geriatria, em diversas condições como restaurações
de cáries de raíz, e em todas onde se deseja a preservação
de dentes enquanto se aguarda para realização de outros
tratamentos mais complexos.
D) Casos onde não seja possível no momento, outro tipo de
restauração por falta de condições econômicas do
paciente, por impossibilidade do cirurgião dentista
realizar outro tipo de restauração, diminuição da dor
durante o preparo cavitário, medo ou pela inexistência
das condições habituais de atendimento.
E) Casos, onde se não fosse tentada a restauração
atraumática o único tratamento seria a exodontia na
tentativa de dar mais um tempo até que as condições
adversas do momento fossem mudadas.

Considerando a redução da cárie dentária em todo o mundo,
assinale a alternativa correta em relação à principal causa da
sua ocorrência.
A) Uso sistemático de altas concentrações de flúor nos
preparos cavitários.
B) Emprego de bochecho fluoretado associado ao consumo
de água fluoretada.
C) Intensificação de políticas adequadas de fluoretação das
águas de consumo público.
D) Incremento na utilização de dentifrícios fluoretados
E) Ampliação do acesso da população à promoção e
educação em saúde bucal .
QUESTÃO 24

Considerando atendimento odontológico especializado no
âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa
correta para os Serviços destinados a realizar, no mínimo, as
atividades de diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e
detecção do câncer bucal; periodontia especializada; cirurgia
oral menor dos tecidos moles e duros;endodontia; e
atendimento a portadores de necessidades especiais.
A) Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
B) Unidades Básicas tradicionais sem estratégia de Saúde da
Família.
C) Centros de Especialidades de Referência em saúde bucal .
D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família-NASF.
E) Unidades de Pronto Atendimento em Saude-UPAS
QUESTÃO 25

Considerando os fundamentos da Atenção Básica, propostos
pelo Ministério da Saúde(MS), assinale a alternativa
incorreta:
A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de
saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a
porta de entrada preferencial do sistema de saúde.
B) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre
as equipes e a população adscrita, garantindo a
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do
cuidado.
C) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo
e do acompanhamento constante de sua formação e
capacitação.
D) Investir no segundo nível de atenção -média
complexidade - de forma a permitir o planejamento e a
programação descentralizada, em consonância com o
princípio da equidade.
E) Estimular a formação de conselhos gestores nos três
níveis de atenção.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Tomando como referência os indicadores principais definidos
pelo Ministério da Saúde, por meio do pacto de Indicadores
da Atenção Básica para a área de Saúde Bucal, assinale a
alternativa correta:
A) Cobertura
de
primeira
consulta
odontológica
programática e Cobertura da ação coletiva de escovação
dental supervisionada.
B) Média de tratamento concluído e Cobertura à demanda
reprimida.
C) Média de procedimentos preventivos individuais e
coletivos.
D) Média de procedimentos odontológicos básicos
individuais e Proporção de procedimentos odontológicos
especializados em relação às ações odontológicas
individuais.
E) Média de Tratamento concluído por cobertura de
Primeira consulta e média de procedimentos por
consultas realizadas.

Considerando a regulamentação profissional para as
atribuições do Auxiliar em Saúde Bucal-ASB, assinale a
alternativas incorreta:
A) Organizar e executar atividades de higiene bucal;
B) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções
clínicas, inclusive em ambientes hospitalares.
C) Selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso;
processar filme radiológico; preparar o paciente para
atendimento.
D) Nos casos de emergência, na ausência do cirurgiãodentista, o ASB pode realizar procedimentos de
pequena complexidade como retirada de sutura e remoção
de tecido cariado.
E) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento,
transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos.

QUESTÃO 27

“A doença periodontal deve ser vista como um processo de
desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os
tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem como
principal determinante a placa bacteriana, a partir das
diferentes respostas dadas pelo hospedeiro”. Identificando a
doença peridontal como caracterizada pelo MS, assinale a
alternativa incorreta para os fatores de risco que determinam
a doença.

HO

Características de Gênero.
Diabetes.
Fumo.
Ausência de controle de placa.
Imunodepressão e stress.

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 29

Com relação à Cárie Dentária, suas características e
apresentação clínica, assinale a alternativa incorreta:

Agravo

(
(

1.
2.
3.
4.
5.

Gengivite
Cárie Dentária
Traumatismo Dentário
Câncer Bucal
Doença Periodontal

(

(

(

Condição
considerada
manifestação clínica de
uma infecção bacteriana.
) Processo inflamatório do
tecido de proteção dos
dentes desencadeado pelo
acúmulo
de
placa
bacteriana
) O uso crônico de álcool e
tabaco
associados
potencializa drasticamente
o risco de aparecimento.
) Problema frequente em
saúde pública, ocasionado
por acidentes de trânsito e
outros de diversas causas
externas,
como
as
atividades esportivas e
brincadeiras realizadas em
ambientes pouco seguros
e sem o uso dos
equipamentos de proteção.
) Processo de desequilíbrio
entre as ações de agressão
e defesa sobre os tecidos
de sustentação e proteção
do dente, que tem como
principal determinante a
placa bacteriana.

) Lesão

A sequência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

5;4;3;2;1;
4;1;2;5;3;
2;1;4;3;5;
2;3;4;1;5;
2;5;4;3;1;
QUESTÃO 30

A) A lesão cariosa é considerada como manifestação clínica
de uma infecção bacteriana.
B) A atividade metabólica das bactérias resulta em um
contínuo processo de desmineralização e remineralização
do tecido dentário, e o desequilíbrio nesse processo pode
causar uma progressão da desmineralização do dente com
consequente formação da lesão de cárie.
C) O processo é influenciado por muitos fatores
determinantes, o que faz da cárie dentária uma doença
multifatorial.
D) Considera-se, hoje, que os estágios anteriores da doença
antes da formação da cavidade, podem ser paralisados
por ações de promoção à saúde e prevenção.
E) Apenas o tratamento restaurador da cavidade de cárie
garante o controle do processo de desenvolvimento da
doença.
QUESTÃO 32

Considerando a lei 11.889 de 24 de dezembro de 2008, que
Regulamenta no Brasil, o exercício das profissões de Técnico
em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB,
assinale a alternativa correta
A) Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, independente da
supervisão do cirurgião-dentista, processar filme
radiográfico, preparar o paciente para o atendimento,
selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso.
B) Os valores das anuidades devidas aos Conselhos Regionais
pelo Auxiliar em Saúde Bucal e das taxas correspondentes
aos serviços e atos indispensáveis ao exercício da profissão
não podem ultrapassar 1/10 (um décimo) daqueles
cobrados ao cirurgião-dentista.
C) É facultado ao Auxiliar de Saúde Bucal e ao Técnico de
Saúde Bucal, fazer propaganda de seus serviços em
revistas, jornais ou folhetos especializados da área
odontológica.
D) É facultado ao Auxiliar de Saúde Bucal prestar assistência
indiretamente, a paciente, sem supervisão do cirurgiãodentista ou do Técnico em Saúde Bucal.
E) O ASB deve ser orientado a exercer, em regiões
estratégicas para as ações de caráter coletivo, a atividade
de forma autônoma.

Considerando o aparecimento e desenvolvimento da carie
dentária, assinale a alternativa incorreta com referência aos
seus fatores de risco.
A) Fatores culturais e socioeconômicos.
B) Falta de acesso ao flúor.
C) Deficiente controle mecânico do biofilme (placa
bacteriana).
D) Consumo excessivo e frequente de açúcar.
E) Produção regular e satisfatória de saliva.

RAS
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Estabeleça relação entre os agravos e as condições de
manifestações, numerando a segunda coluna de acordo com
a primeira.
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QUESTÃO 37

A)
B)
C)
D)
E)

Ética.
Acesso e Acolhimento.
Gestão Participativa.
Financiamento.
Vinculo e Responsabilidade Profissional.
QUESTÃO 34

Considerando as características do acondicionamento dos
artigos, no consultório, assinale a alternativa
incorreta para
os critérios que as embalagens devem obedecer.
A) Proteger os artigos durante o transporte e manuseio.
B) Possibilitar perfeita identificação: nome do material, data
da esterilização ,data de validade e assinatura do
responsável pelo processo
C) Possibilitar abertura asséptica pelo usuário.
D) Os instrumentais devem ser empacotados em grande
escala independente da previsão de utilização,
minimizando os custos.
E) Manter a esterilidade até o momento do uso.

Assinale a alternativa correta para os cuidados que devem ser
observados na manipulação dos Cimentos Íonômero de vidro:
A) Proporcionalidade do pó/líquido a serem colocados na
placa de vidro.
B) O tempo de trabalho é curto e crítico recomendando-se o
mínimo de manipulação.
C) O pó deve ser incorporado ao líquido de uma só vez.
D) O aquecimento da placa de vidro com meio de retardar o
tempo de endurecimento.
E) O controle da temperatura dos componentes pó e
líquido.
QUESTÃO 35

Assinale a alternativa correta para o que deve ser observado
na manipulação dos cimentos à base de fosfato de zinco:

QUESTÃO 38

Com relação à indicação das Resinas Compostas, na Dentística
Restauradora, assinale a alternativa incorreta
A) Na indicação para dentes posteriores são tão resistentes
como o amálgama
B) São muito utilizadas, seja para trocar restaurações antigas
ou restaurar cavidades decorrentes da cárie.
C) Existe uma gama de cores que permitem reproduzir a cor
de dentes com perfeição, para tornar uma restauração
imperceptível.
D) As resinas também são muito utilizadas para melhorar a
forma de dentes, consertar dentes quebrados ou
manchados, principalmente na região anterior.
E) Devido às características do material, não podem ser
utilizadas em restaurações muito extensas.

A) A relação pó/liquido de 1/1(uma parte de pó para uma
parte de líquido)
B) O pó deve ser incorporado de forma rápida e com
manipulação em área restrita da placa.
C) O tempo de manipulação é crítico uma vez que a mistura
tem tempo de presa rápido.
D) A temperatura da placa de vidro não tem influência no
tempo de presa.
E) A mistura é iniciada pela adição de uma pequena
quantidade de pó e espatulada em uma ampla área da
placa.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa correta, em relação ao procedimento de
mistura dos componentes do amálgama:
A)
B)
C)
D)
E)

Manipulação
Trituração
Condensação
Aceleração
Espatulação.

HO

Quanto aos princípios norteadores das ações estabelecidas nas
Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, além dos
expressos na Constituição (universalidade, integralidade e
equidade), assinale a alternativa incorreta.

RAS
CUN

QUESTÃO 33
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QUESTÃO 39

Considerando os procedimentos no que se refere aos riscos
da transmissão de infecções no consultório, estabeleça relação
entre as colunas, numerando a segunda de acordo com
primeira.
Procedimento

(
1. Limpeza manual
2. Desinfecção
concorrente
3. Desinfecção terminal
4. Assepsia
5. Esterilização

(

(

(
(

Características
) Deve ser realizada a cada
final de expediente.
) Realizada com água e
sabão e ação mecânica,
com auxílio de escovas,
buchas e panos.
) Executada imediatamente
após o contato com
matérias,
entre
o
atendimento de pacientes.
) Processo que elimina todos
os microorganismos
) Conjunto
de
procedimentos
para
impedir a penetração ou
contaminação
por
microorganismos

A sequência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

4;5;2;1;3.
3;1;2;5;4
3;1;5;4;2.
1;3;2;5;4.
3;2;1;5;4;.

QUESTÃO 40

“Estudo para coleta de informações básicas sobre o estado de
saúde/doença e necessidade de tratamento visando o
planejamento ou controle das ações de saúde bucal”:
O texto acima se refere a:

RAS
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A) Exame clínico individual.
B) Protocolos de atendimento.
C) Protocolos clínicos.
D) Investigação de surtos.
E) Levantamento epidemiológico.
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