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3 Técnico em Saúde Bucal

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

EXIGÊNCIAS DA VIDA MODERNA

Dizem que todos os dias você deve comer 
uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo 
potássio. E também uma laranja pela vitamina C.

Uma xícara de chá verde sem açúcar para 
prevenir a diabetes.

Todos os dias, deve-se tomar ao menos dois 
litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro 
do tempo.

Todos os dias, deve-se tomar um Yakult pelos 
lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas 
que aos bilhões, ajudam a digestão). 

Cada dia uma Aspirina, previne infarto. 
Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho 

branco estabiliza o sistema nervoso.
Um copo de cerveja, para… não lembro bem 

para o que, mas faz bem.
O benefício adicional é que se você tomar tudo 

isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai 
perceber.

Todos os dias, deve-se comer fibra. Muita, 
muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um 
pulôver.

Você deve fazer entre quatro e seis refeições 
leves diariamente.

E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 
cem vezes cada garfada. Só para comer, serão 
cerca de cinco horas do dia… E não se esqueça de 
escovar os dentes depois de comer.

Ou seja, você tem que escovar os dentes depois 
da maçã, da banana, da laranja, das seis refeições e 
enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear 
a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax.

Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e 
aproveitar para colocar um equipamento de som, 
porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai 
passar ali várias horas por dia. 

Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar 
outras oito por dia, mais as cinco comendo são 
vinte e uma. Sobram três, desde que você não 
pegue trânsito.

As estatísticas comprovam que assistimos três 
horas de TV por dia. Menos você, porque todos os 
dias você vai caminhar ao menos meia hora (por 
experiência própria, após quinze minutos dê meia 
volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma). 

E você deve cuidar das amizades, porque são 
como uma planta: devem ser regadas diariamente, 

o que me faz pensar em quem vai cuidar delas 
quando eu estiver viajando. 

Deve-se estar bem informado também, lendo 
dois ou três jornais por dia para comparar as 
informações. 

[...]
Também precisa sobrar tempo para varrer, 

passar, lavar roupa, pratos e espero que você não 
tenha um bichinho de estimação. 

Na minha conta são 29 horas por dia. A única 
solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas 
ao mesmo tempo!

Por exemplo, tomar banho frio com a boca 
aberta, assim você toma água e escova os dentes.

Chame os amigos junto com os seus pais.
Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto 

com a sua mulher… na sua cama.
Ainda bem que somos crescidinhos, senão 

ainda teria um Danoninho e se sobrarem 5 minutos, 
uma colherada de leite de magnésio.

[...].

Adaptado de: <http://www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-de-luis-
fernando-verissimo>. Acesso em: 17 out. 2016. 
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4 Técnico em Saúde Bucal

1. Em relação ao texto, assinale a alternativa 
correta. 

(A)		 O	 texto	 permite	 ao	 leitor	 refletir	 sobre	 a	 forma	
como	 as	 pessoas	 se	 comportam	 diante	 dos	
afazeres	 do	 dia	 a	 dia	 e	 o	 que	 elas	 priorizam.	
Assim,	 o	 objetivo	 do	 autor	 é	 transmitir	
ensinamentos	 para	 que	 possamos	 selecionar	
táticas	e	cronometrar	o	tempo,	a	fim	de	cumprir	
todas as nossas atividades.

(B)		 Na	construção	do	texto,	o	autor	não	dialoga	com	
o	 interlocutor.	 Desse	 modo,	 esse	 autor	 expõe	
suas	experiências	diárias	como	se	elas	fossem	
comuns	a	todas	as	pessoas.	

(C)	 O	 texto	 expressa	 uma	 crítica	 velada	 à	 mídia,	
a	 qual	 nos	 impõe	 necessidades	 como	 se	 elas	
fossem	imprescindíveis	para	o	desenvolvimento	
da	 nossa	 rotina.	Nesse	 sentido,	 o	 autor	 expõe	
que	 devemos	 seguir	 a	 nossa	 rotina	 sem	 nos	
preocupar	 com	 as	 atividades	 diárias	 que	 nos	
são	impostas.

(D)		 O	 autor,	 de	 forma	 irônica,	 evidencia	 a	 intensa	
rotina	 de	 atividades	 com	 as	 quais	 as	 pessoas	
têm	que	 lidar	 diariamente.	 Isso	 se	 denota,	 por	
exemplo,	nas	seguintes	recomendações:	comer	
determinadas	 frutas	 todos	os	dias;	 ingerir	 uma	
xícara	 de	 chá	 verde	 sem	 açúcar;	 beber	 ao	
menos	dois	litros	de	água,	etc.	

(E)	 O	 principal	 objetivo	 do	 texto	 é	 mostrar	 como,	
na	 vida	 moderna,	 as	 pessoas	 estão	 criando	
atividades	 para	 completar	 o	 tempo	 livre.	
Assim,	 os	 indivíduos	 preocupam-se	 mais	 com	
a	 alimentação,	 por	 exemplo,	 organizando	 uma	
rotina	diária,	a	fim	de	praticar	todas	as	atividades	
necessárias	a	uma	vida	saudável.

2. Considerando o texto, assinale a alternativa 
que apresenta uma figura de estilo presente 
em “Menos você, porque todos os dias você 
vai caminhar ao menos meia hora [...]”.

(A)		 Eufemismo.	
(B)		 Ironia.	
(C)		 Sinestesia.
(D)		 Prosopopeia.
(E)		 Silepse.	
 

3. A respeito da pontuação empregada nos 
excertos do texto, assinale a alternativa 
correta. 

(A)		 Em	 “Um	 copo	 de	 cerveja,	 para…	 não	 lembro	
bem	 para	 o	 que	 [...]”,	 as	 reticências	 foram	
empregadas	 para	 realçar	 o	 que	 foi	 exposto	
anteriormente. 

(B)		 Em	“Menos	você,	porque	todos	os	dias	você	vai	
caminhar	ao	menos	meia	hora	[...]”,	a	vírgula	foi	

utilizada	 para	 isolar	 uma	 oração	 subordinada	
adverbial	final.	

(C)		 Em	“[...]	você	tem	que	escovar	os	dentes	depois	
da	 maçã,	 da	 banana,	 da	 laranja,	 das	 seis	
refeições	 [...]”,	 a	 vírgula	 foi	 empregada	 para	
separar	elementos	de	mesma	função	sintática.	

(D)		 Em	“[...]	porque	são	como	uma	planta:	devem	ser	
regadas	diariamente	[...]”,	os	dois-pontos	foram	
utilizados	para	anunciar	uma	enumeração.	

(E)		 Em	“Por	exemplo,	tomar	banho	frio	com	a	boca	
aberta	 [...]”,	 a	 vírgula	 foi	 utilizada	para	 isolar	o	
adjunto	adverbial.	

4. Referente ao excerto “Todos os dias, deve-
se comer fibra. Muita, muitíssima fibra.”, 
assinale a alternativa correta. 

(A)		 A	palavra	“muitíssima”	é	um	adjetivo	empregado	
no	 grau	 superlativo	 absoluto.	 Esse	 emprego	
justifica-se	 pelo	 fato	 de	 o	 autor	 enfatizar	 a	
necessidade	 que	 as	 pessoas	 têm	 de	 ingerir	
fibras.	

(B)		 A	 expressão	 “todos	 os	 dias”	 funciona	 como	
oração	subordinada	adverbial	temporal.

(C)		 Caso	fosse	feita	a	seguinte	substituição	“Todos	
os	 dias,	 é	 necessário	 comer	 fibra.	 Muita,	
muitíssima	 fibra.”,	 ocorreria	 prejuízo	 semântico	
no	excerto. 

(D)		 A	 expressão	 “todos	 os	 dias”	 funciona	 como	
adjunto	adnominal	e	tem	o	sentido	de	algo	que	
ocorre rotineiramente.

(E)		 A	 palavra	 “muitíssima”	 é	 um	 advérbio	 de	
intensidade	utilizado	pelo	autor	para	enfatizar	o	
consumo	de	fibra.	

5. Assinale a alternativa correta em relação à 
classificação das orações. 

(A)	 Em	“Uma	de	vinho	branco	estabiliza	o	sistema	
nervoso.”,	 há	 uma	 oração	 subordinada	
substantiva	objetiva	indireta.	

(B)	 Em	“Ainda	bem	que	somos	crescidinhos,	senão	
ainda	 teria	 um	 Danoninho	 e	 se	 sobrarem	 5	
minutos,	uma	colherada	de	leite	de	magnésio.”,	
há	uma	oração	subordinada	adverbial	final.	

(C)	 Em	 “Deve-se	 estar	 bem	 informado	 também,	
lendo	dois	ou	três	jornais	por	dia	para	comparar	
as	informações.”,	o	termo	em	destaque	introduz	
uma	oração	subordinada	adverbial	causal.	

(D)		 Em	“As	estatísticas	comprovam	que assistimos 
três	horas	de	TV	por	dia.”,	o	termo	em	destaque	
foi	 utilizado	 para	 introduzir	 uma	 oração	
subordinada	substantiva	subjetiva.
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5 Técnico em Saúde Bucal

(E)	 Em	 “[...]	 enquanto	 tiver	 dentes,	 passar	 fio	
dental,	massagear	a	gengiva,	escovar	a	 língua	
e	bochechar	com	Plax.”,	o	excerto	em	destaque	
evidencia	 uma	 oração	 subordinada	 adverbial	
temporal.

6. Assinale a alternativa em que o termo em 
destaque NÃO pertence à mesma classe 
gramatical que o termo destacado em “Dizem 
que todos os dias você deve comer uma 
maçã [...]”.

(A)		 “E	uriná-los,	o	que	consome	o	dobro	do	tempo.”.	
(B)		 “[...]	e	se	sobrarem	5	minutos,	uma	colherada	de	

leite	de	magnésio.”.	
(C)		 “[...]	todos	os	dias	você	vai	caminhar	ao	menos	

meia	hora	[...]”.	
(D)		 “E	 nunca	 se	 esqueça	 de	mastigar	 pelo	menos	

cem	vezes	cada	garfada”.	
(E)		 “O	benefício	adicional	é	que	se	você	tomar	tudo	

isso	ao	mesmo	tempo	[...]”.	

7. Assinale a alternativa correta. 
(A)		 Em	“Dizem	que	todos	os	dias	você	deve	comer	

uma	maçã	[...]”	há	duas	orações,	sendo	que,	na	
primeira,	o	sujeito	está	elíptico	e,	na	segunda,	é	
o	termo	“você”.	

(B)		 Em	 “Ainda	 bem	 que	 somos	 crescidinhos”,	 o	
termo	em	destaque	funciona	como	objeto	direto	
do	verbo	“ser”.	

(C)		 No	excerto	“[...]	assim	você	toma	água	e	escova	
os	dentes.”,	há	duas	orações	sindéticas	ligadas	
pela	 conjunção	 “e”,	 todavia	 os	 dois	 verbos	
possuem	funções	sintáticas	distintas.	

(D)		 Em	“Chame	os	amigos	junto	com	os	seus	pais.”,	
a	expressão	em	destaque	funciona	como	objeto	
direto	e	o	sujeito,	que	está	elíptico,	é	“você”.	

(E)		 No	excerto	 “E	você	deve	cuidar	das	amizades,	
porque	 são	 como	 uma	 planta	 [...]”,	 há	 um	
período	composto	por	subordinação	e	o	sujeito	
das	orações	é	o	mesmo.	

8. Em relação à classificação dos verbos 
destacados no excerto “Ainda bem que 
somos crescidinhos, senão ainda teria um 
Danoninho e se sobrarem 5 minutos, uma 
colherada de leite de magnésio.”, assinale a 
alternativa correta. 

(A)		 O	 verbo	 “somos”	 está	 na	 primeira	 pessoa	 do	
plural,	 no	 presente	 do	modo	 indicativo	 e	 é	 um	
verbo	 anômalo.	 O	 verbo	 “sobrarem”	 está	 na	
terceira	pessoa	do	plural,	no	futuro	do	presente	
do	 modo	 subjuntivo	 e	 pertence	 à	 primeira	
conjugação.	

(B)		 O	 verbo	 “somos”	 está	 na	 primeira	 pessoa	 do	
plural,	no	presente	do	modo	subjuntivo	e	é	um	
verbo	 anômalo.	 O	 verbo	 “sobrarem”	 está	 na	
terceira	pessoa	do	plural,	no	futuro	do	presente	
do	 modo	 subjuntivo	 e	 pertence	 à	 primeira	
conjugação.

(C)		 O	 verbo	 “somos”	 está	 na	 primeira	 pessoa	 do	
plural,	 no	 presente	 do	modo	 indicativo	 e	 é	 um	
verbo	 anômalo.	 O	 verbo	 “sobrarem”	 está	 na	
terceira	pessoa	do	plural,	no	futuro	do	presente	
do	 modo	 subjuntivo	 e	 pertence	 à	 segunda	
conjugação.	

(D)		 O	 verbo	 “somos”	 está	 na	 primeira	 pessoa	 do	
plural,	 no	 presente	 do	modo	 indicativo	 e	 é	 um	
verbo	 defectivo.	 O	 verbo	 “sobrarem”	 está	 na	
terceira	pessoa	do	plural,	no	futuro	do	presente	
do	 modo	 subjuntivo	 e	 pertence	 à	 primeira	
conjugação.

(E)		 O	 verbo	 “somos”	 está	 na	 primeira	 pessoa	 do	
plural,	 no	 presente	 do	modo	 indicativo	 e	 é	 um	
verbo	 defectivo.	 O	 verbo	 “sobrarem”	 está	 na	
terceira	pessoa	do	plural,	no	futuro	do	presente	
do	 modo	 subjuntivo	 e	 pertence	 à	 terceira	
conjugação.

9. Assinale a alternativa correta.
(A)		 Em	 “E	 nunca	 se	 esqueça	 de	 mastigar	 pelo	

menos	 cem	 vezes	 cada	 garfada.”,	 o	 excerto	
poderia	 ser	 reescrito,	 sem	 comprometer	 as	
regras	gramaticais,	da	seguinte	forma:	“E	nunca	
esqueça-se	de	mastigar	[...]”.	

(B)		 Em	 “E	 uriná-los,	 o	 que	 consome	 o	 dobro	 do	
tempo.”,	o	pronome	“los”	retoma	“ao	menos	dois	
litros	 de	 água”,	 mas	 seu	 uso	 está	 inadequado	
no	excerto,	pois	a	colocação	correta	seria	“E	os	
urinar,	o	que	consome	o	dobro	do	tempo”.	

(C)		 Em	 “E	 não	 se	 esqueça	 de	 escovar	 os	 dentes	
depois	de	comer.”,	a	colocação	do	pronome	está	
inadequada,	pois,	da	forma	como	o	excerto	está,	
a	pronúncia	soa	estranha.	

(D)		 Em	 “[...]	 o	 que	 me	 faz	 pensar	 em	 quem	 vai	
cuidar	 delas	 quando	 eu	 estiver	 viajando”,	 o	
excerto	poderia	ser	reescrito,	sem	comprometer	
as	regras	gramaticais,	da	seguinte	forma:	“[...]	o	
que	faz-me	pensar	em	quem	[...]”.

(E)		 Em	“A	única	solução	que	me	ocorre	é	fazer	várias	
dessas	coisas	ao	mesmo	tempo!”,	justifica-se	a	
próclise,	pois	o	pronome	relativo	“que”	é	atrativo.	
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6 Técnico em Saúde Bucal

10. Considerando as regras de regência, assinale 
a alternativa correta. 

(A)		 Em	“Uma	xícara	de	chá	verde	sem	açúcar	para	
prevenir	 a	 diabetes.”,	 há	 uma	 inadequação,	
pois	 faltou	 o	 acento	 indicativo	 de	 crase	 em	 “à	
diabetes”.		

(B)		 No	excerto	“[...]	mas	que	aos	bilhões,	ajudam	a	
digestão	[...]”,	há	uma	inadequação,	pois	 faltou	
o	acento	indicativo	de	crase	em	“à	digestão”.

(C)		 Em	 “[...]	 e	 enquanto	 tiver	 dentes,	 passar	 fio	
dental	 [...]”,	 há	 uma	 inadequação,	 pois	 faltou	
a	 preposição	 exigida	 pela	 regência	 do	 verbo	
passar.

(D)		 No	 trecho	 “As	 estatísticas	 comprovam	 que	
assistimos	 três	 horas	 de	 TV	 por	 dia”,	 há	 uma	
inadequação,	pois	o	verbo	assistir,	nesse	caso,	
exige	a	preposição	“a”.	

(E)		 Em	“[...]	dê	meia	volta	e	comece	a	voltar,	ou	a	
meia	hora	vira	uma”,	há	uma	inadequação,	pois	
faltou	o	acento	 indicativo	de	crase	em	 “à	meia	
hora”.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

11. Certa música foi escrita mantendo o seguinte 
padrão: 

- O primeiro verso pode ser escolhido 
convenientemente, desde que 
satisfaça às demais restrições.

-  O segundo verso deve ter dois terços 
do número de sílabas do primeiro 
verso.

-  O terceiro verso deve ter três quartos 
do número de sílabas do primeiro 
verso.

-  O quarto verso deve ter metade do 
número de sílabas do primeiro verso.

Para que a música seja feita seguindo as 
restrições citadas, o número de sílabas do 
primeiro verso pode ser

(A)	 6.
(B)	 10.
(C)	 14.
(D)	 18.
(E)	 24.

12. Suponha que, em 2014, o pão custava             
R$5,00. Em 2015, por conta do aumento no 
preço na matéria-prima, o preço teve um 
acréscimo de 20% sobre o preço de 2014. 
Em 2016, por um motivo semelhante, o preço 
do pão teve um acréscimo de 25% sobre o 
preço de 2015. Para 2017, há uma previsão 
de aumento de 10% em relação ao preço de 
2016. Caso tal previsão se confirme, qual 
será o preço do pão em 2017?

(A)	 R$	8,25.
(B)	 R$	7,75.
(C)	 R$	8,00.
(D)	 R$	7,50.
(E)	 R$	8,50.

13. Na sequência a seguir, simplificamos a 
forma de nos referirmos aos dias da semana. 
Podemos dizer que o oitavo termo da referida 
sequência é

(Terça, Quinta, Sábado, Segunda, Quarta, ____)

(A)	 Domingo.
(B)	 Segunda.
(C)	 Terça.
(D)	 Quarta.
(E)	 Quinta.

14. Se o método é inovador, eu compro. Se eu 
compro, cobro por resultados. Se cobro por 
resultados, sinto-me melhor. Ora, não me 
sinto melhor, então

(A)	 o	método	não	é inovador.
(B)	 os	resultados	são	certos.
(C)	 eu	cobro	por	resultados.
(D)	 eu	me	sinto	melhor.
(E)	 eu	compro.

15. Se a proposição simples “P” é verdadeira e 
a proposição simples “Q” é falsa, podemos 
dizer que as proposições compostas 
“P e Q”, “P ou Q” e “se P, então Q” são, 
respectivamente:

(A)	 Falsa,	Falsa,	Falsa.
(B)	 Falsa,	Verdadeira,	Falsa.
(C)	 Falsa,	Verdadeira,	Verdadeira.
(D)	 Falsa,	Falsa,	Verdadeira.
(E)	 Verdadeira,	Falsa,	Falsa.
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7 Técnico em Saúde Bucal

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

16. De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH, aprovar o orçamento e o programa 
de investimentos propostos pela Presidência 
e acompanhar a sua execução compete

(A)	 ao	Conselho	de	Administração.
(B)	 ao	Conselho	Fiscal.
(C)	 à	Direção	Executiva.
(D)	 ao	Conselho	Consultivo.
(E)	 à	Auditoria	Interna.
 

17. Segundo o disposto no Regimento Interno da 
EBSERH, é competência do Conselho Fiscal, 
EXCETO

(A)	 analisar,	ao	menos	trimestralmente,	o	balancete	
e	demais	demonstrações	financeiras,	elaboradas	
periodicamente	pela	EBSERH.

(B)	 acompanhar	a	execução	patrimonial,	financeira	
e	 orçamentária,	 podendo	 examinar	 livros	 e	
quaisquer	 outros	 documentos	 e	 requisitar	
informações	para	essa	finalidade.

(C)	 opinar	sobre	o	Relatório	Anual	de	Gestão	e	as	
demonstrações	 financeiras	 de	 cada	 exercício	
social.

(D)	 definir	 estratégias	 para	 a	 execução	 de	 ações	
de	 controle	 nas	 entidades	 públicas	 e	 privadas	
contratadas	pela	Sede	e	filiais.

(E)	 opinar	 sobre	 a	 modificação	 do	 capital	
social,	 orçamento,	 planos	 de	 investimento,	
transformação,	incorporação,	fusão	ou	cisão.

 

18. De acordo com o estabelecido na Lei 
12.550/2011, compete à EBSERH

(A)	 prestar	 serviços	 de	 apoio	 à	 geração	 do	
conhecimento	 em	 pesquisas	 avançadas,	
clínicas	 e	 aplicadas,	 somente	 nos	 hospitais	
universitários	federais.

	(B)	 prestar	 serviços	 de	 apoio	 à	 geração	 do	
conhecimento	em	pesquisas	básicas,	clínicas	e	
aplicadas,	somente	nos	hospitais	universitários	
estaduais.

(C)	 prestar	serviços	de	apoio	ao	processo	de	gestão	
dos	 hospitais	 universitários	 e	 estaduais,	 com	
implementação	 de	 sistema	 de	 gestão	 múltiplo	
com	 geração	 de	 indicadores	 quantitativos	 e	
qualitativos	para	o	estabelecimento	de	metas.

(D)	 prestar	 serviços	 de	 apoio	 ao	 processo	 de	
gestão	orçamentária	dos	hospitais	universitários	
federais	 e	 particulares	 conveniados,	 com	
implementação	de	sistema	de	gestão	único	para	
o	cumprimento	de	metas	pré-estabelecidas.

(E)	 administrar	 unidades	 hospitalares,	 bem	 como	

prestar	 serviços	 de	 assistência	 médico-
hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	e	
terapêutico	à	comunidade,	no	âmbito	do	SUS.

19. Em relação à EBSERH, assinale a alternativa 
correta de acordo com o que estabelece a Lei 
12.550/2011.

(A)	 É	vedado	à	EBSERH	pleitear	o	ressarcimento	das	
despesas	com	o	atendimento	de	consumidores	
e	 respectivos	 dependentes	 de	 planos	 privados	
de	assistência	à	saúde.	

(B)	 A	 EBSERH	 terá	 por	 finalidade	 a	 prestação	
de	 serviços	 onerosos	 de	 assistência	 médico-
hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	e	
terapêutico	à	comunidade.	

(C)	 É	assegurado	à	EBSERH	o	 ressarcimento	das	
despesas	com	o	atendimento	de	consumidores	
e	 respectivos	 dependentes	 de	 planos	 privados	
de	assistência	 à	 saúde,	 na	 forma	estabelecida	
em	 lei,	 observados	 os	 valores	 de	 referência	
estabelecidos	pela	Agência	Nacional	de	Saúde	
Suplementar.	

(D)		 A	 EBSERH	 terá	 por	 finalidade	 a	 prestação	 de	
serviços	apenas	às	instituições	públicas	federais	
de	ensino	ou	instituições	congêneres	de	serviços	
de	apoio	ao	ensino,	vedado	o	apoio	à	pesquisa	e	
à	extensão.

	(E)	 Fica	à	EBSERH	vedada	a	criação	de	subsidiárias	
para	o	desenvolvimento	de	atividades	inerentes	
ao	seu	objeto	social.

20. De acordo com o que estabelece o Decreto 
7.661/2011, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	EBSERH	tem	sede	e	foro	em	Brasília,	Distrito	
Federal,	e	atuação	em	todo	o	território	nacional,	
podendo	 criar	 subsidiárias,	 sucursais,	 filiais	 ou	
escritórios	e	representações	no	país.

(B)	 A	EBSERH	sujeitar-se-á	ao	regime	jurídico	dos	
entes	 públicos,	 inclusive	 quanto	 aos	 direitos	
e	 obrigações	 civis,	 comerciais,	 trabalhistas	 e	
tributários.	

(C)	 A	EBSERH	tem	sede	e	foro	em	Brasília,	Distrito	
Federal,	e	atuação	em	todo	o	território	nacional,	
vedada	 a	 criação	 de	 subsidiárias,	 sucursais,	
filiais	ou	escritórios	e	representações	no	país.

(D)	 A	 EBSERH	 sujeitar-se-á	 ao	 regime	 jurídico	
próprio	 das	 empresas	 privadas,	 exceto	 quanto	
aos	 direitos	 e	 obrigações	 trabalhistas	 e	
tributárias.	

(E)	 A	EBSERH	tem	sede	e	foro	em	Brasília,	Distrito	
Federal,	sendo	sujeita	à	supervisão	do	Ministério	
da	Saúde.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

21. Considerando os Sistemas de Informação em 
Saúde, o Hemovida trata-se de um

(A)	 sistema	 que	 avalia	 o	 risco	 de	 ocorrência	 de	
surtos	 ou	 epidemias,	 a	 partir	 do	 registro	 dos	
imunobiológicos	 aplicados	 e	 do	 quantitativo	
populacional	vacinado.		

(B)	 sistema	cujo	objetivo	é	informatizar	todo	o	ciclo	
de	doação	de	sangue,	desde	a	captação	até	a	
distribuição	do	material.

(C)	 sistema	 para	 acompanhamento	 adequado	
das	 gestantes	 inseridas	 no	 Programa	 de	
Humanização	 no	 Pré-Natal	 e	 Nascimento	
(PHPN).

(D)	 sistema	 que	 visa	 reunir	 informações	
epidemiológicas	 referentes	 aos	 nascimentos	
informados	em	todo	território	nacional.

(E)	 sistema	para	notificação	e	investigação	de	casos	
de	doenças	e	agravos	à	vida	humana.

 

22. Tratando-se da participação da iniciativa 
privada no Sistema Único de Saúde, de 
acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 As	entidades	com	fins	lucrativos	têm	preferência	
para	 participar	 do	 SUS,	 comparadas	 às	
filantrópicas,	 haja	 vista	 o	 maior	 potencial	
tecnológico	 e	 de	 recursos	 humanos	 dessas	
empresas.	

(B)	 Os	serviços	contratados	podem	decidir	normas	
técnicas	 e	 administrativas	 próprias	 para	
participar	do	SUS.	

(C)	 O	SUS	poderá	 recorrer	 aos	 serviços	 ofertados	
pela	 iniciativa	 privada	 somente	 em	 casos	 de	
calamidade	pública.	

(D)	 Aos	 proprietários	 e	 dirigentes	 de	 entidades	 ou	
serviços	contratados,	é	permitido	exercer	cargo	
de	chefia	no	SUS.	

(E)	 A	 participação	 complementar	 dos	 serviços	
privados	será	formalizada	mediante	contrato	ou	
convênio.

 

23. Com relação à organização dos Conselhos 
de Saúde, conforme a Resolução nº 453 de 
2012, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 composição	 dos	 representantes	 nos	
Conselhos	 de	 Saúde	 consistirá	 em	 50%	 para	
entidades	 e	 movimentos	 representativos	 de	
usuários,	 25%	 para	 entidades	 representativas	
dos	 trabalhadores	 da	 área	 de	 saúde	 e	 25%	
para	 representação	 de	 governo	 e	 prestadores	
de	serviços	privados	conveniados,	ou	sem	fins	
lucrativos.

(B)	 A	cada	eleição	é	recomendável	a	renovação	de,	
no	mínimo,	60%	das	entidades	 representativas	
dos	Conselhos.		

(C)	 Profissionais	com	cargo	de	direção	na	gestão	do	
SUS	ou	como	prestadores	de	serviços	de	saúde	
podem	ser	representantes	dos(as)	Usuários(as)	
ou	de	Trabalhadores(as)	nos	Conselhos.	

(D)	 A	 participação	 dos	 membros	 eleitos	 do	 Poder	
Legislativo,	 representação	 do	 Poder	 Judiciário	
e	 do	 Ministério	 Público,	 como	 conselheiros,	 é	
permitida	nos	Conselhos	de	Saúde.

(E)	 As	 funções	 como	 membro	 do	 Conselho	
de	 Saúde	 são	 remuneradas,	 visto	 que	 não	
garantem	a	dispensa	do	 trabalho	 sem	prejuízo	
para	o	conselheiro.

24. Conforme o Decreto nº 7.508 de 2011, para se 
estabelecer uma Região de Saúde, esta deve 
conter, no mínimo, ações e serviços de 

(A)	 atenção	 primária	 e	 urgência	 e	
emergência.	

(B)	 atenção	 primária;	 urgência	 e	 emergência;	
atenção	 psicossocial	 e	 atenção	 ambulatorial	
especializada	e	hospitalar.	

(C)	 atenção	 primária;	 urgência	 e	 emergência;	
atenção	psicossocial	e	vigilância	em	saúde.

(D)	 atenção	 primária;	 urgência	 e	 emergência;	
atenção	 psicossocial;	 atenção	 ambulatorial	
especializada	e	hospitalar	e	vigilância	em	saúde.		

(E)	 atenção	 primária	 e	 atenção	 ambulatorial	
especializada	e	hospitalar.

 

25. Considerando os temas Saúde e Seguridade 
social, de acordo com a Constituição Federal, 
assinale a alterativa INCORRETA.

(A)	 As	 diretrizes	 que	 norteiam	 a	 organização	 do	
Sistema	 Único	 de	 Saúde	 são:	 centralização	 e	
atendimento	integral.		

(B)	 O	sistema	único	de	saúde	será	financiado	com	
recursos	do	orçamento	da	seguridade	social,	da	
União,	 dos	 Estados,	 do	 Distrito	 Federal	 e	 dos	
Municípios,	além	de	outras	fontes.		

(C)	 A	 saúde	é	direito	de	 todos	e	dever	 do	Estado,	
garantido	 mediante	 políticas	 sociais	 e	
econômicas	 que	 visem	 à	 redução	 do	 risco	 de	
doença	e	de	outros	agravos.	

(D)	 A	assistência	à	saúde	é	livre	à	iniciativa	privada.
(E)	 A	 execução	 de	 ações	 de	 vigilância	 sanitária	 e	

epidemiológica	é	competência	do	Sistema	Único	
de	Saúde.
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9 Técnico em Saúde Bucal

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

26. Dentre as patologias que acometem a 
cavidade bucal, quais são as mais frequentes?

(A)	 Cárie	e	câncer	bucal.
(B)	 Estomatite e afta.
(C)	 Abscesso	e	granuloma.
(D)	 Cárie	e	doenças	periodontais.
(E)	 Gengivite	e	periodontite.

27. Sobre os métodos para controle da 
placa bacteriana, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 A	escovação	é	o	 recurso	mais	utilizado,	com	a	
função	 de	 desagregar	 e	 remover	 os	 depósitos	
microbianos	aderidos.

(B)	 As	 cerdas	 da	 escova	 devem	 ser	 macias	 ou	
extramacias.

(C)	 Dentifrícios	 muito	 abrasivos	 podem	 levar	 a	
desgaste	significativo	da	estrutura	dentária.

(D)	 A	 técnica	 de	 Bass	 consiste	 em	 colocar	 uma	
escova	 em	 ângulo	 de	 35°	 em	 relação	 ao	 eixo	
longitudinal	dos	dentes.

(E)	 O	 triclosan	 é	 um	 antimicrobiano	 incorporado	
ao	 dentifrício	 que	 pode	 ajudar	 no	 controle	 do	
biofilme	por	meio	de	uma	ação	química.

28. O flúor responsável pelo efeito cariostático e 
de interesse da odontologia é

(A)	 o	ácido	fluorídrico.
(B)	 o	fluoreto.
(C)	 o	ácido	fosfórico.
(D)	 a	hidroxiapatita.
(E)	 a	fluoretina.

29. Após o cirurgião dentista concluir uma 
restauração de amálgama, o TSB (Técnico em 
Saúde Bucal) observou que sobraram restos 
de amálgama para serem descartados. Como 
deve ser feito o descarte desse material?

(A)	 Deve	ser	descartado	na	cuspideira.
(B)	 Deve	ser	descartado	na	pia.
(C)	 Deve	 ser	 acondicionado	 em	 recipiente	 rígido,	

vedado	com	 tampa	 rosqueável,	contendo	água	
e	detergente	em	seu	interior.

(D)	 Deve	 ser	 autoclavado	 e	 descartado	 em	 lixo	
comum.

(E)	 Deve	ser	descartado	em	saco	branco	leitoso.

30. O equipamento de radiografia intraoral deve 
ser instalado em ambiente (consultório 
ou sala) com dimensões suficientes para 
permitir à equipe manter-se à distância de, 
pelo menos,

(A)	 10	cm	do	cabeçote	e	do	paciente.
(B)	 30	cm	do	cabeçote	e	do	paciente.
(C)	 1	metro	do	cabeçote	e	do	paciente.
(D)	 2	metros	do	cabeçote	e	do	paciente.
(E)	 4	metros	do	cabeçote	e	do	paciente.

31. O efeito do flúor tópico no controle da doença 
cárie se dá pela interferência no processo de

(A)	 desmineralização	e	remineralização.
(B)	 desmineralização	somente.
(C)	 remineralização	somente.
(D)	 reestruturação.
(E)	 agregação.

32. A fluorose dental é um defeito no esmalte, 
resultante da ingestão de flúor durante o 
período de desenvolvimento do dente. Para 
que isso ocorra, o flúor inibe a reabsorção de

(A)	 lipídios.
(B)	 açúcares.
(C)	 carboidratos.
(D)	 saliva.
(E)	 proteínas.

33. Cirurgião dentista solicita ao TSB um 
instrumental que permite a detecção e 
mensuração de bolsa periodontal. Esse 
instrumento é

(A)	 a	sonda	exploradora.
(B)	 a	sonda	milimetrada.
(C)	 a	pinça	de	Miller.
(D)	 o	espelho	clínico.
(E)	 a	pinça	clínica.

34. Para realizar o isolamento do campo 
operatório de forma relativa, qual material 
NÃO deve faltar na bandeja clínica?

(A)	 Dique	de	borracha.
(B)	 Pinça	porta	grampo.
(C)	 Grampo.
(D)	 Arco	de	Young.
(E)	 Rolo	de	algodão.
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35. Paciente de 9 anos tem indicação para 
restaurar o dente 55, classe I, com amálgama. 
Qual é o dispositivo empregado para levar 
o amálgama até a cavidade para que seja 
condensado e que a auxiliar deve deixar na 
bandeja clínica para o cirurgião dentista?

(A)	 Condensador.
(B)	 Matriz.
(C)	 Porta	amálgama.
(D)	 Brunidor.
(E)	 Cunha.

36. A função do condicionamento ácido na 
superfície de esmalte e dentina é a de

(A)	 retirar	a	película	adquirida.
(B)	 desinfetar	a	superfície	dentária.
(C)	 preparar	o	dente	para	receber	o	sistema	adesivo.
(D)	 remover	o	tártaro	presente.
(E)	 tornar	a	superfície	do	dente	mais	polida.

37. Na dentição decídua, os espaços localizados, 
na arcada inferior, entre os caninos e os 
molares, bem como no superior, entre 
os caninos e os incisivos laterais, são 
conhecidos como

(A)	 primários.
(B)	 primatas.
(C)	 secundário.
(D)	 de	Black.
(E)	 de Noce.

38. Em uma dentição mista, qual é o dente que 
vem substituir o segundo molar decíduo?

(A)	 Primeiro	pré-molar.
(B)	 Segundo	pré-molar.
(C)	 Primeiro	molar	permanente.
(D)	 Segundo	molar	permanente.
(E)	 Terceiro	molar	permanente.

39. A dentição decídua apresenta, na sua 
totalidade, quantos molares?

(A)	 4	molares.
(B)	 12	molares.
(C)	 6	molares.
(D)	 10	dentes.
(E)	 8	molares.

40. São consideradas técnicas de escovação, 
EXCETO

(A)	 técnica	de	Fones.
(B)	 técnica	de	Bass.
(C)	 técnica	de	Randall.
(D)	 técnica	de	Pádua	Lima.
(E)	 técnica	de	Charters.

41. Atualmente, o método de esterilização do 
instrumental altamente eficiente e rápido, 
consumindo pouca energia, é o realizado 
através

(A)	 da	flambagem.
(B)	 do	uso	da	autoclave.
(C)	 do	óxido	de	etileno.
(D)	 da	utilização	da	estufa.
(E)	 da incineração.

42. Preencha a lacuna e assinale a alternativa 
correta.
Uma das funções do ______________ 
é endurecer a gelatina para que o filme 
apresente resistência à abrasão e seque 
rapidamente.

(A)	 revelador
(B)	 banho	intermediário
(C)	 banho	interruptor
(D)	 banho	final
(E)	 fixador

43. Compete ao TSB, como membro da saúde 
bucal, EXCETO

(A)	 realizar	isolamento	do	campo	operatório.
(B)	 fazer	a	remoção	do	biofilme.
(C)	 realizar	 fotografias	 e	 tomadas	 radiográficas	 de	

uso	odontológico.
(D)	 realizar	a	ulectomia.
(E)	 supervisionar,	 sob	 a	 delegação	 do	 cirurgião	

dentista,	 o	 trabalho	 dos	 auxiliares	 em	 saúde	
bucal.

44. Na montagem da mesa para a realização 
da endodontia do dente 24, um dos   
instrumentais que se espera para compor a 
mesa clínica deverá ser

(A)	 pinça	porta-agulha.
(B)	 fórceps.
(C)	 lima	Kerr.
(D)	 alavanca.
(E)	 sindesmótomo.
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45. Um instrumental foi utilizado pelo cirurgião 
dentista em um procedimento de exodontia 
e, após o término deste, foi descontaminado. 
Ao ser utilizado novamente em outro 
paciente, esse instrumental poderá promover 
uma infecção cruzada. Com base nisso, 
pode-se dizer que qualquer objeto inanimado 
ou utensílio, exceto alimento, que possa 
absorver, reter e servir como veículo de 
micorganismo é denominado

(A)	 contaminante.
(B)	 aerossol.
(C)	 vetor.
(D)	 vetor indireto.
(E)	 fômite.

46. Com a utilização de calor saturado para 
realizar o processo de esterilização, sob 
temperaturas que variam de 121°C a 132°C, o 
vapor saturado sob pressão tem o potencial 
de destruir todas as formas microbianas por 
meio de

(A)	 saturação	de	proteína.
(B)	 termocoagulação	de	proteína.
(C)	 oxidação	de	proteína.
(D)	 hidrólise	da	parede	celular.
(E)	 hidrólise	dos	ácidos	graxos.

47. O manilúvio é um procedimento simples, 
efetivo e barato, que deve ser feito 
criteriosamente pelo profissional de saúde e 
sua equipe e tem como objetivo

(A)	 diminuir	o	número	de	microrganismos	na	pele.
(B)	 servir	de	barreira	mecânica.
(C)	 aumentar	a	microbiota	transitória.
(D)	 aumentar	a	microbiota	permanente.
(E)	 cobrir	 completamente	 a	 boca	 e	 o	 nariz,	

permitindo	a	respiração	normal	e	não	irritando	a	
pele.

48. Ao preparar o arsenal cirúrgico, o TSB deixa 
na bandeja clínica a tesoura Castroviejo, que 
tem indicação

(A)	 para	corte.
(B)	 para	hemostasia.
(C)	 para	segurar	campo	cirúrgico.
(D)	 para	sutura.
(E)	 para	tecido	mole.

49. O tártaro supragengival localizado na região 
de molares superiores se forma devido à 
saída de fluxo salivar da glândula

(A)	 parótida.
(B)	 carótida.
(C)	 sublingual.
(D)	 submandibular.
(E)	 submaxilar.

50. Antes de realizar um procedimento de 
profilaxia dental em um paciente pediátrico, 
o TSB fez uso de uma substância corante 
que tinge a placa bacteriana. Qual é esse 
produto?

(A)	 Calem.
(B)	 Pasta	zinco-enólica.
(C)	 Ácido fosfórico.
(D)	 Pedra	pomes.
(E)	 Eritrosina.
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