PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL– CE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________
RG:_______________________________

ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO
ASSINATURA:______________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:
1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de
múltipla escolha, numeradas de 01 a 60.
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente
uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa, com a sequência
numérica das questões, se há falhas ou
imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20
minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer
reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da
prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será
o único documento válido para a correção da prova.
Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número
de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente
se houver discrepância.
5. O cartão-resposta não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou
registrado fora dos locais destinados às respostas.
Tenha muita atenção ao marcar seu cartãoresposta, pois não haverá substituição por erro do
candidato. Marque sua resposta pintando
completamente o espaço correspondente à
alternativa de sua opção.
Ex.:

A

B

C

D

E

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em
que houver falta de nitidez, uso de corretivo,
marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra.
Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o
empréstimo de material de qualquer natureza entre
os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e
o desrespeito às autoridades encarregadas dos
trabalhos
são
faltas
que
implicarão
a
desclassificação do(a) candidato(a).

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos
implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a
realização das provas, portar armas, aparelhos
eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas,
livros, jornais e impressos em geral; bonés,
chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer
outro meio de comunicação. O candidato que for
flagrado portando aparelho celular, durante o
período de realização da prova, ou, ainda, aquele
cujo aparelho celular tocar, será sumariamente
eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço
para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais
pergunte em voz alta.
12. O candidato que permanecer na sala de provas, por
mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do
gabarito, em formulário específico, fornecido pela
ORGANIZADORA.
13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao
fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta
(devidamente assinado). Não se esqueça, também,
de assinar a folha de frequência.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Turno
da Manhã com início às 08h00min e término às
12h00min. Turno da Tarde com início às 14h00min
e término às 18h00min. O candidato só poderá
ausentar-se da sala depois de decorridas duas
horas do início das provas.
15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas
serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a
realização das mesmas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL – CE – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – 20/12/2015

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL – CE – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – 20/12/2015

3
CONHECIMENTOS GERAIS
Leia o Texto I para responder às questões 1 a 5.
TEXTO I
É preciso se levantar cedo?
A partir do momento em que a lógica popular desenrola,
diante de nós, sua sequência de surpresas, é inevitável que
vejamos surgir a figura do grande contador de histórias turco,
Nasreddin Hodja. Ele é o mestre nessa matéria. Aos seus olhos
a vida é um despropósito coerente, ao qual é fundamental que
nós nos acomodemos.
Deste modo, quando era jovem ainda, seu pai, um dia, lhe
disse:
– Você devia se levantar cedo, meu filho.
– E por que, pai?
– Porque é um hábito muito bom. Um dia eu me levantei ao
amanhecer e encontrei um saco de ouro no meu caminho.
– Alguém o tinha perdido na véspera, à noite?
– Não, não – disse o pai. – Ele não estava lá na noite
anterior. Senão eu teria percebido ao voltar para casa.
– Então – disse Nasreddin – o homem que perdeu o ouro
tinha se levantado ainda mais cedo. Você está vendo que esse
negócio de levantar cedo não é bom para ninguém?

7. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas
CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

Mágua e empecilho.
Extintos e finalizar.
Previlégio e escárnio.
Hesitar e flexa.
Analisar e finalizar.

8. Analise a frase a seguir:
“Fazias sempre questão de ajudar. ”
Qual é a opção que indica o CORRETO plural da frase,
mantendo-se o tempo e modo dos verbos?
a)
b)
c)
d)
e)

Faziam sempre questão de ajudarem.
Fazíamos sempre questão de ajudarmos.
Farão sempre questão de ajudar.
Fazíeis sempre questão de ajudar.
Fariam sempre questão de ajudar.

Leia o Texto II para responder às questões 9 a 11.
TEXTO II
Na mira do cupido

Jean-Claude Carrière

1. Segundo o Texto I é CORRETO afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

pai e filho costumavam acordar no mesmo horário.
o pai costumava acordar tarde.
o filho costumava acordar tarde.
o filho acatou a sugestão do pai.
o pai conseguiu convencer o filho.

2. Essa história aconteceu há muito tempo. Qual das
alternativas permite essa conclusão?
a)
b)
c)
d)
e)

“Um dia eu me levantei ao amanhecer e encontrei um saco
de ouro no meu caminho”.
“Deste modo, quando era jovem ainda, seu pai um dia lhe
disse”:
“– Alguém o tinha perdido na véspera, à noite?”
“A partir do momento em que a lógica popular desenrola,
diante de nós, sua sequência de surpresas”.
“Aos seus olhos a vida é um despropósito coerente”.

Para quem não sabe, o anjinho arqueiro não é um personagem
inventado pela Disney, não. Ele é o deus do amor na mitologia
grega e romana. Cupido era filho de Vênus, a deusa do amor e
da beleza, e de Mercúrio, o mensageiro alado. Sempre que
deuses e homens eram flechados por Cupido, não havia saída:
ficavam completamente apaixonados. Certa vez, o próprio deus
foi vítima de sua flechada. Apaixonou-se por uma jovem mortal,
Psiquê, que acabou sendo transformada em deusa para viver
junto dele. Como você vê, nem ele conseguiu escapar!
(disponível em atividadeslinguaportuguesa.blogspot.com.br)

9. De acordo com a leitura do Texto II, cupido
a)
b)
c)
d)
e)

é representado por um anjinho arqueiro.
é um personagem da Disney.
nunca se apaixonou.
era filho de Psiquê.
flechava apenas os deuses.

3. De acordo com o Texto I, pode-se afirmar que o princípio
que norteia essa história é o (a)

10. “...o anjinho arqueiro não é um personagem inventado
pela Disney, não.” Em relação ao vocábulo destacado,
assinale a alternativa CORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

ciência.
amor.
inteligência.
lógica.
família.

Substantivo sobrecomum.
Substantivo comum-de-dois gêneros.
Adjetivo biforme.
Usado apenas no masculino.
Usado apenas no feminino.

4. “– Você devia se levantar cedo, meu filho.” Em que tempo
e modo está o verbo destacado?

11. Pela mesma regra
acentuadas as palavras

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Pretérito perfeito do indicativo.
Pretérito imperfeito do indicativo.
Futuro do pretérito do indicativo.
Futuro do presente do indicativo.
Pretérito imperfeito do subjuntivo.

de

“Mercúrio”

também

são

Júpiter e álbuns.
história e árvore.
relâmpago e jóqueis.
cárie e látex.
pôneis e água.

5. Sobre o Texto I é CORRETO afirmar que

12. Qual das palavras a seguir é formada por parassíntese?

a)

a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)
d)
e)

o filho passou a levantar-se mais cedo, seguindo a
recomendação do pai.
o pai costumava levantar-se cedo, pois sempre encontrava
um saco de ouro no caminho.
levantar cedo não é um hábito muito bom, na opinião do filho.
alguém perdeu um saco de ouro na noite anterior.
na opinião do pai, levantar cedo não é bom para ninguém.

Desigualdade.
Infelizmente.
Amanhecer.
Desvalorização.
Naturalmente.

6. Marque a opção CORRETA quanto ao uso do “porquê”.

13. Em qual das orações a seguir, temos exemplo de
predicado verbo-nominal?

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Gostaria de saber o porquê da sua ausência.
Porque você não veio à aula ontem?
Não veio à aula ontem porquê?
Não veio à escola ontem por que estava doente.
Por quê estava doente, faltou aula ontem.

O professor chegou cedo.
Os alunos estão confiantes.
O Brasil é um lindo país.
Os alunos saíram da prova confiantes.
Gosto de estudar.
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14. Marque a oração que está na voz passiva.

23. Qual o preço de 15 dúzias de copos a R$ 0,85 cada um?

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Os alunos obtiveram aprovação.
Nós vendemos a casa.
Vende-se uma casa.
Compramos livros por prazer.
Invadiram aquele terreno.

15. O período “Quanto mais se aproxima o fim do mês,
mais os bolsos ficam vazios.” indica circunstância de
a)
b)
c)
d)
e)

causa.
consequência.
concessão.
conformidade.
proporção.

a)
b)
c)
d)
e)

Haviam jardins bem cuidados, antigamente.
Se houvessem mais homens honestos, o mundo seria
melhor.
Houveram muitas solicitações de mudança.
Haverão de encontrar uma solução.
Haviam bons professores naquela escola.

17. Analise a afirmativa a seguir.
“O __________ do vereador foi _________.”
Marque a opção que completa CORRETA e respectivamente
as lacunas.
a)
b)
c)
d)
e)

mandato / cassado.
mandato / caçado.
mandado / caçado.
mandado / cassado.
mandato / casçado.

18. Se 12 operários fazem 72m de parede em um dia,
quantos metros farão 20 operários nesse mesmo período?
a)
b)
c)
d)
e)

139.
115.
120.
118.
124.

R$ 3.000,00.
R$ 2.000,00.
R$ 2.150,00.
R$ 3.750,00.
R$ 5.000,00.

3.510.
4.324.
5.558.
2.148.
7.434.

21. Quantas horas há em 80.520 minutos?
a)
b)
c)
d)
e)

1.342.
2.450.
789.
1.123.
1.578.

3.
5.
6.
8.
10.

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1.840,00.
R$ 1.940,00.
R$ 1.070,00.
R$ 2.080,00.
R$ 2.140,00.

26. Por dia, Gustavo recebe R$ 45,00 e gasta R$ 50,50. Qual
será sua dívida em 6 meses? (Considere: mês = 30 dias)
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 330,00.
R$ 430,00.
R$ 530,00.
R$ 630,00.
R$ 990,00.

27. O resultado de 3 – 0,789 é
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

2,789.
2,311.
1,321.
2,211.
0,221.

32m.
64m.
96m.
128m.
265m.

375m.
150m.
175m.
39m.
11m.

30. O quarto de Pedro é retangular e mede 3m x 4m. Qual
em metros é o perímetro desse quarto?
a)
b)
c)
d)
e)

22. João é capaz de digitar 2 páginas em 36 minutos.
Quantas páginas ele consegue digitar em 1 hora e 48
minutos?
a)
b)
c)
d)
e)

25. Maria lucra R$ 0,50 sobre R$ 1,00. Quanto lucrará sobre
R$ 2.140,00?

29. Luciana tem um porta-retratos retangular que mede 15
cm x 10 cm. A área desse porta-retratos em cm², é

20. Assinale o inteiro que é divisível por 12.
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 5.464,00.
R$ 8.464,00.
R$ 6.960,00.
R$ 3.464,00.
R$ 4.464,00.

28. Paulo comprou um terreno em forma de quadrado no
qual um dos lados tem 16 metros. Qual o perímetro desse
terreno?

19. Por trimestre, uma pessoa paga R$ 750,00 de aluguel.
Quanto ela paga por ano?
a)
b)
c)
d)
e)

24. Fernando gasta com cigarro R$ 58,00 por mês. Que
economia realizará em 10 anos se deixar este mau hábito?
a)
b)
c)
d)
e)

16. Marque a alternativa CORRETA em relação ao uso do
verbo “haver”.

R$ 143,00.
R$ 153,00.
R$ 163,00.
R$ 173,00.
R$ 183,00.

7.
12.
14.
16.
22.

31. A melhor forma de se evitar a dengue é
a)
b)
c)
d)
e)

distribuir os focos de acúmulo de água.
denunciar os locais propícios para a criação do mosquito.
aguar as plantas uma vez por semana.
eliminar os focos que acumulam água sem proteção.
ficar atento ao número de casos divulgados.
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38. O primeiro e o atual prefeito do município de Carnaubal
são, respectivamente,

32. Analise a charge a seguir.

a)
b)
c)
d)
e)

Experidião Ribeiro do Amaral e Luís Chaves Nogueira.
Francisco Horácio Brito e Luís Chaves Nogueira.
Francisco Dário Martins e Thereza Noyma de Mesquita
Chaves.
Francisco Horácio Brito e Raimundo Nonato Chaves de
Araújo.
Francisco Dário Martins e Antônio Ademir Barroso Martins.

39. Uma pessoa que usa cadeira de rodas tem dificuldades
de andar na calçada ou de pegar um táxi. Um deficiente
auditivo não consegue se comunicar no atendimento, por
voz, de bancos, empresas e serviços públicos. Um cego
depende da ajuda de outras pessoas para pegar ônibus ou,
caso precise usar um computador, nem sempre encontra lan
houses bem equipadas.
A charge satiriza o(a)(s)
a)
b)
c)
d)
e)

O texto apresenta

imagem do mosquito.
consequências da picada do mosquito.
estilo funk de ser do mosquito.
tipos de dengue existentes.
índice alarmante que alcança as doenças transmitidas pelo
mosquito.

33. Atualmente, a doença transmitida pelo mosquito Aedes
aegypti que mais preocupa os profissionais de saúde é o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

dengue tipo B.
febre amarela.
dengue hemorrágica.
malária.
zika vírus.

34. Sobre as características do município de Carnaubal,
analise as afirmativas a seguir.
I. Município de Origem: São Benedito.
II. Ano de Criação: 1857.
III. Toponímia: Em virtude de o seu núcleo de formação ter-se
iniciado perto de grandes várzeas de carnaubais.
IV. Gentílico: Carnaubense.
V. Localização: Microrregião da Ibiapaba.
Fonte: IBGE/IPECE.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

III – IV – V
I – III – V
II – III – IV
I – IV – V
II – IV – V.

a)
b)
c)
d)
e)

40. Para reduzir a falta de atenção à essas pessoas, a
Presidente Dilma Rousseff sancionou, em julho de 2015, um
conjunto de leis que garantem benefícios e medidas para
maior igualdade e para inclusão na sociedade de pessoas
com deficiência. A previsão é que as leis entrem em vigor em
janeiro de 2016. Esse é mais um passo do Brasil para
promover avanços na legislação sobre o tema. Esse texto faz
referência
a)
b)
c)
d)
e)

41. A ficha clínica é um importante instrumento utilizado
pelo dentista para acompanhar e registrar todo o tratamento
do paciente. Sobre esse assunto, assinale a alternativa
CORRETA.
a)
b)
c)

100.7.
1000.7.
100.9.
10. 9
100 97.

d)
e)

36. O nome dessa FM é Rádio
a)
b)
c)
d)
e)

Nova Serrana.
Carnaubal.
Serrana.
Nossa Senhora.
Comercial.

37. O slogan dessa RÁDIO é: O som da
a)
b)
c)
d)
e)

serra e do sertão.
terra e da serra.
serra e do Carnaubal.
paz e da serra.
palmeira e dos pássaros.

ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Nacional Nº
13.146).
à Lei de Inclusão e Acessibilidade.
ao Regulamento de Acessibilidade e Proteção.
ao Estatuto de Proteção do Autista.
às regras de Aposentadoria para deficientes.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

35. A emissora de rádio FM de Carnaubal é
a)
b)
c)
d)
e)

a falta de cooperação das pessoas.
os descasos de rotina.
o desrespeito à acessibilidade.
a rotina de um deficiente visual.
a omissão nas ações coletivas.

Deve ser utilizada, apenas, ficha clínica de papel, pois os
sistemas computadorizados não são confiáveis.
Deve conter, apenas, informações sobre a saúde bucal do
paciente.
Pode conter informações sobre o estado de saúde geral do
paciente, importante para o planejamento de procedimentos
cirúrgicos.
Pode ser acessível a qualquer pessoa que queira ler.
Em um documento que não possuir importância alguma em
casos de assassinatos, em que só se reconhece a vítima com
a arcada dentária.

42. O princípio de operação de uma autoclave é governado
pela Lei de Boyle, a qual relaciona pressão, temperatura e
volume. Na autoclave de vapor saturado de água, a função
esterilizante é baseada, principalmente, na perfeita
distribuição do calor propiciado pelo vapor que transmite o
calor a todo o material a ser esterilizado na câmara de forma
efetiva. Assinale a alternativa CORRETA sobre esse
instrumento.
a)
b)
c)

Não necessita de um galão de descarte, pois todo o vapor é
lançado no ar do consultório.
Nem todos os instrumentais devem estar empacotados a
exemplo dos materiais plásticos.
A autoclave deve ser preenchida com uma quantidade
limitada de pacotes, para facilitar a circulação de vapor.
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d)
e)

A temperatura ideal para atingir o ponto máximo de
esterilização é de 160ºC.
As caixas metálicas com instrumentais devem ser totalmente
fechadas, dificultando a diminuição da temperatura.

43. As brocas de acabamento e polimento de resina
auxiliam no desgaste preciso das restaurações. Assinale a
alternativa CORRETA que contém apenas brocas desse tipo.
a)
b)
c)
d)
e)

47. A endodontia possui uma particularidade de
instrumentais que o atendente de consultório deve ter todo o
cuidado, pois são materiais tão pequenos e cheios de
especificações que podem chegar a confundir quando vistos
a olho nu. A respeito desses materiais, observe o
instrumento representado na figura a seguir

1190, 2135, 3118 e 3195.
1168, 2134, 3110 e 2120.
1820, 2124, 3110 e 1035.
1034, 1012, 1015 e 1013.
1012, 1013, 1014 e 1015.

44. Analise a figura a seguir.

A esse material dá-se o nome de lima endotônica
a)
b)
c)
d)
e)

Kerr 1ª série.
Kerr 2ª série.
Kerr 3ª série.
Flexofile 1ª série.
Flexofile 2ª série.

48. A saliva presente na cavidade oral, chamada de saliva
total, é constituída por várias secreções e outros
componentes. Esta mistura inclui as secreções de todas as
glândulas salivares (maiores e menores); os produtos do
metabolismo da flora bucal; as células bacterianas; as
células epiteliais escamadas, e as secreções da gengiva
marginal dos dentes. Sobre as glândulas salivares, assinale
a alternativa CORRETA.
Marque a opção CORRETA, a respeito da anatomia dentária.
a)
b)
c)
d)
e)

O esmalte representa a terceira camada de tecido duro que
protege a polpa.
A dentina representa a primeira camada de tecido duro que
protege a polpa.
A polpa é a primeira camada de tecido duro a ser atingida
pelo processo de evolução da cárie.
O cemento só existe na região radicular do dente.
O esmalte é a camada que confere coloração ao dente.

45. Atualmente, as resinas compostas são os materiais
mais utilizados pelos dentistas. Considerando essa
preferência, analise as afirmativas a seguir.
I.

As resinas compostas são apresentadas na forma de pó e
líquido.
II. As resinas compostas possuem coloração variada em matiz,
croma e valor.
III. No preparo cavitário, não requerem desgaste de tecidos
dentários sadios.
IV. A dureza da resina é mais semelhante ao dente que aos
metais.
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II – III
I – III – IV
I – II – IV
II – III – IV
I – II – III – IV.

c)

d)
e)

e)

Todo portador do vírus HIV, obrigatoriamente, possui AIDS.
O vírus manifesta-se através da destruição de células CD8
ou fabricação de novos vírus por meio dessas células.
Todo instrumental odontológico utilizado em um paciente
com AIDS deve passar pelo processo de esterilização em
autoclave.
A atendente deve ter sigilo profissional quanto a informações
sobre um atendimento ao paciente com AIDS.
O vírus da AIDS é um vírus altamente resistente a tratamento
com antibióticos.

As maiores são submandibulares, linguais e parótidas.
As maiores estão localizadas unilateralmente na mandíbula.
A parótida fica localizada abaixo da língua.
As menores são dispersas em toda a camada de epitélio que
reveste o palato, os lábios, as bochechas, as tonsilas e a
língua.
A submandibular localiza-se na região de maxila, próximo ao
músculo masseter.

49. O amálgama dental é um dos materiais restauradores
mais utilizados nas clínicas odontológicas. Um de seus
componentes é o mercúrio, cuja utilização tem sofrido
algumas restrições no decorrer dos tempos. Sobre esse
material, assinale a alternativa CORRETA.
a)

b)

c)
d)
e)

46. A AIDS é uma doença preocupante, pois até o presente
momento não tem cura, além de afetar o sistema imune do
paciente. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)

a)
b)
c)
d)

Ao ocorrer a queda de mercúrio no chão, não se deve lavar
o piso com água e sabão e, em seguida, encerá-lo, pois a
cera não impede a retenção do mercúrio no piso.
Para a coleta desse material faz-se necessário o uso de um
recipiente de boca larga e de material, inquebrável, deixando
uma lâmina de água sobre o resíduo.
O mercúrio e a prata são vendidos, somente, em formato de
cápsulas.
Atualmente, não se utiliza mais o lençol de camurça para a
retirada do excesso de prata.
O elemento mais tóxico do amálgama é o estanho.

50. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde),
a hepatite B é uma das maiores doenças da humanidade e
um sério problema de saúde pública. A principal forma de
transmissão é a relação sexual, porém é necessária uma
atenção especial aos locais que utilizam instrumentos
perfurocortantes. Sobre essa doença, é CORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

A hepatite B é transmitida por uma bactéria e pertence ao
grupo de doenças sexualmente transmissíveis.
A hepatite B é transimitida por um vírus, mas não possui
vacina.
O tratamento de um portador de hepatite B inclui 6 meses de
antibióticos e antifúngicos.
As duas doses da vacina contra hepatite B são tomadas
apenas na infância.
É um vírus altamente resistente no meio ambiente, podendo
permanecer vivo por dias.
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51. A tecnologia tem favorecido imensamente a
odontologia. O procedimento de raspagem supragengival
com as curetas periodontais sempre foi um procedimento
invasivo e doloroso. Com a chegada desse aparelho (ver
figura a seguir), o procedimento passou a ser mais rápido e
menos doloroso.

d)

e)

20 dentes (08 incisivos, 04 caninos, 04 primeiros molares e
04 segundos molares); 30 dentes (08 incisivos, 04 caninos,
08 pré-molares e 10 molares).
10 dentes (04 incisivos, 02 caninos, 02 primeiros molares e
02 segundos molares); 32 dentes (08 incisivos, 04 caninos,
08 pré-molares e 12 molares).

55. Assinale a alternativa que contém instrumentos que,
obrigatoriamente, devem ser autoclavados.
a)

Marque a opção que contém o nome CORRETO desse
aparelho
a)
b)
c)
d)
e)

Vibrador de gesso.
Articulador semiajustável.
Recortador de gesso.
Fotopolimerizador.
Ultrassom piezoelétrico.

52. Analise as frases a seguir.
O freio _______ é uma estrutura que se forma por volta da sétima
semana de vida intrauterina, quando os processos maxilares e
nasais se fundem, formando o lábio superior. É aquela fina tira de
tecido que sentimos ao posicionar a língua entre o lábio e os
dentes _______.
O freio lingual é uma prega mediana de mucosa que insere o
ventre da língua ao assoalho da boca. Uma inserção anormal do
freio lingual dá origem à condição de ________, que pode alterar
significativamente ou não as funções desse órgão.
Marque a opção que preencha CORRETA e respectivamente
as lacunas.
a)
b)
c)
d)
e)

labial / superiores / língua presa.
labial / inferiores / glossorrafia.
lingual / superiores / glossorrafia.
lingual / inferiores / língua presa.
labial / superiores / glossorrafia.

53. “São materiais que apresentam ótima elasticidade, e
distorção praticamente inexistente. Também se caracterizam
pela excelente estabilidade dimensional, oferecendo moldes
muito fiéis, permitindo o vazamento de mais de um modelo
por moldagem. A manipulação deve ser feita sem o uso de
luvas e com as mãos limpas, pois as luvas de látex contem
enxofre, o que inibe a reação de polimerização do material. O
vazamento do molde pode ser feito após 30 minutos em até
07 dias.”

b)
c)
d)
e)

Caneta de alta rotação, caneta de baixa rotação e sugador
descartável.
Peça reta de mão, rolinhos de algodão e máscara.
Micromotor, contra-ângulo e peça reta de mão.
Lençol de borracha, limas endodônticas e brocas.
Cabo de bisturi, lâmina de bisturi e moldeira.

56. Dentre as alternativas, qual apresenta, corretamente, os
instrumentais mínimos e necessários para a extração do
dente 16 por técnica primeira e segunda?
a)
b)
c)
d)
e)

Carpule, sindesmótomo, alavanca reta, fórceps 18L, portaagulha e tesoura.
Carpule, alavanca reta, fórceps 18R, porta-agulha e tesoura.
Carpule, sindesmótomo, alavanca reta, fórceps 18R, portaagulha, tesoura e broca cirúrgica.
Carpule, sindesmótomo, fórceps 18L, porta-agulha e tesoura.
Carpule, sindesmótomo, alavanca reta, fórceps 18R, cureta
alveolar, porta-agulha e tesoura.

57. O equipamento de proteção individual mais utilizado e
que caracteriza um profissional de saúde, é o jaleco.
Contudo, esse equipamento tem sido utilizado de forma
inadequada e fora das normas de padrão. A respeito desse
assunto, analise as afirmativas a seguir.
I.

O uso do jaleco somente é necessário durante o
procedimento e deve ser totalmente descartável até nos
procedimentos não invasivos.
II. O jaleco, assim como qualquer outro tipo de roupa, pode ser
usado como adereço e, portanto, pode ser utilizado fora do
ambiente de trabalho para ser ressaltada a característica de
ser um profissional de saúde.
III. A higienização do jaleco é semanal, pois não contém contato
direto com as secreções do paciente.
IV. Deve apresentar gola de padre e mangas compridas com
elásticos nos punhos.
Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).
a)
b)
c)
d)
e)

I.
II.
II – III.
III.
IV.

O texto anterior se refere a que material de moldagem?
a)
b)
c)
d)
e)

Alginato.
Hidrocoloide irreversível.
Silicona de adição.
Pasta de impressão.
Poliéster.

54. Assinale a alternativa que contém corretamente a
quantidade e a nomeação da dentição decídua e permanente,
respectivamente.
a)

b)

c)

18 dentes (06 incisivos, 04 caninos, 04 primeiros molares e
04 segundos molares); 28 dentes (08 incisivos, 04 caninos,
08 pré-molares e 08 molares).
20 dentes (08 incisivos, 04 caninos, 04 primeiros molares e
04 segundos molares); 32 dentes (08 incisivos, 04 caninos,
08 pré-molares e 12 molares).
18 dentes (06 incisivos, 04 caninos, 04 primeiros molares e
04 segundos molares); 30 dentes (08 incisivos, 04 caninos,
06 pré-molares e 12 molares).

58. Um paciente compareceu ao consultório do dentista
para saber um orçamento sobre um canal na região de dente
anterior. No entanto, assustou-se com o valor de orçamento
e não quis fazer o procedimento. Assinale a alternativa que
indica o CORRETO posicionamento do atendente em relação
a esse assunto.
a)
b)
c)
d)
e)

Manter sigilo profissional sobre o valor divulgado para o
paciente.
Encaminhar imediatamente o paciente para uma clínica
popular ou serviço público para tentar resolver seu problema.
Questionar o valor do dentista e indicar dentistas que cobram
mais barato.
Oferecer um abatimento para o paciente e só então
comunicar a alteração ao dentista.
Alertar ao dentista sobre seu comportamento mercenário e
pedir demissão imediatamente.
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59. Leia o texto a seguir.
“A técnica de escovação chamada _________ envolve três
movimentos básicos: trenzinho, bolinha e vassourinha. Nas
superfícies oclusais dos molares (os dentes de trás) fazemos o
trenzinho, um movimento de vai-e-vem pegando de 2 em 2 dentes
e sempre contando até 10. Em seguida fazemos a bolinha,
movimentos circulares nas superfícies vestibulares (na parte “de
fora” dos dentes, que fica voltada para os lábios) sempre pegando
o dente e a gengiva para prevenir a gengivite. Por último fazemos
a vassourinha, movimento de varrer, partindo da base do dente
perto da gengiva e indo “para cima” e em direção à bochecha nas
superfícies linguais.”
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna
a)
b)
c)
d)
e)

Bass.
Fonnes.
Infantil.
Especial.
Still.

60. Observe a figura o e texto a seguir.

Algumas crianças apresentam total resistência ao atendimento
odontológico, devido a traumas anteriores ou por falta de
esclarecimento sobre o que vai ser feito com elas. Evidente que
a imagem anterior não contribuiria para uma abordagem
traumática, porém existe um material autoclavável, de silicone,
que facilita o trabalho dos odontopediatras para estabilizar a boca
da criança durante o atendimento.
Assinale a alternativa que contém o nome CORRETO desse
material.
a)
b)
c)
d)
e)

Lençol de borracha.
Arco de Young.
Arco de Ostby.
Sugador.
Abridor de boca.
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