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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 80  se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha
de respostas, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Normas éticas para atendimento deNormas éticas para atendimento deNormas éticas para atendimento deNormas éticas para atendimento de

pacientes com AIDSpacientes com AIDSpacientes com AIDSpacientes com AIDS

O
atendimento profissional a pacientes portadores do1

HIV é um imperativo moral da profissão médica e

nenhum médico pode recusá-lo. Tal imperativo é

extensivo às instituições assistenciais de qualquer natureza,4

pública ou privada.

O sigilo profissional deve ser rigorosamente

respeitado em relação aos pacientes com AIDS. Isso se aplica,7

inclusive, aos casos em que o paciente deseja que sua condição

não seja revelada sequer aos familiares, persistindo a proibição

de quebra de sigilo mesmo após a morte do paciente. Somente10

será permitida a quebra do sigilo quando houver autorização

expressa do paciente, existir dever legal (notificação às

autoridades sanitárias e preenchimento do atestado de óbito)13

ou houver justa causa (proteção à vida de terceiros: parceiro

sexual fixo ou membros de grupos de uso de drogas

endovenosas, quando o próprio paciente recusa-se a fornecer-16

lhes a informação quanto à sua condição de infectado, após

exauridas todas as alternativas de convencimento por parte da

equipe de saúde).19

Internet: <http://www.dhnet.org.br/direitos/codetica/

Codetica_Diversos/aids.htm> (com adapt ações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

1 A palavra “imperativo” (R.2) está sendo empregada com o
sentido de obrigação, dever.

2 A palavra “Tal” (R.3) pode ser substituída por Esse, sem
prejuízo para a correção gramatical do período.

3 Caso a expressão “pública ou privada” (R.5) estivesse no
plural, a concordância do período estaria incorreta.

4 Depreende-se das informações do texto que o portador de
AIDS pode contaminar seu parceiro sexual e as pessoas com
as quais compartilha o uso de drogas injetáveis na veia.

5 Em “fornecer-lhes” (R.16-17), o pronome “-lhes”
corresponde à expressão a eles e está relacionado às pessoas
indicadas na expressão: “parceiro sexual fixo ou membros de
grupos de uso de drogas endovenosas” (R.14-16).

6 A palavra “exauridas” (R.18) está sendo utilizada com o
sentido de esgotadas, acabadas, encerradas.

O
atendimento a qualquer paciente, independentemente1

de sua patologia, deverá ser efetuado de acordo com

as normas de biossegurança recomendadas pela

Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde,4

razão pela qual não se poderá recusar a prestação de serviço

com alegação de desconhecimento ou falta de condições

técnicas.7

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.

7 A palavra “patologia” (R.2) está sendo utilizada com o
sentido de doença.

8 A vírgula logo após “patologia” (R.2) é opcional e pode ser
eliminada sem prejuízo para a correção do texto.

9 A palavra “efetuado” (R.2) está no masculino singular para
concordar com “paciente” (R.1).

10 As palavras “Ministério” e “técnicas” são acentuadas com
base na mesma regra.

11 A palavra “alegação” (R.6) está sendo empregada com o
sentido de argumento, justificativa. 

Julgue os fragmentos de texto nos itens abaixo quanto à correção
gramatical.

12 As instituições assistenciais deverão propisciar ao médico e
aos demais membros da equipe de saúde, condições dignas
para o exercício da profissão.

13 Os profissionais de saúde deverão receber, por parte das
instituições assistenciais em que trabalha recursos para sua
proteção contra a AIDS, com base nos conhecimentos
científicos disponiveis a respeito.

14 O responsável pela garantia das condições de atendimento
de pacientes portadores de HIV é o diretor técnico da
instituição a que tais pacientes recorreram.

15 O médico que presta seus serviços a empresa está proibido
de revelar o diagnóstico de candidato a emprego que seja
portador do HIV.
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16 É vedado a realização de sorologia para HIV, em especial
como condição necessária a internamento hospitalar,
preoperatório, ou exame preadmissional ou periódico e
ainda, em estabelecimentos prisionais.

Texto para os itens de 17 a 30

S
chweitzer, aos trinta anos, deixou tudo o que estava1

fazendo e entrou para a escola de medicina. Formou-se
médico e foi trabalhar no interior da África, onde a

miséria e o sofrimento eram grandes. Claro que ele não fez4

isso para ficar rico, como não ficou. Não era dinheiro que lhe
dava felicidade. O que lhe dava prazer era cuidar da vida,
especialmente daqueles que sofrem. Ele achava que o7

sentimento mais nobre que se pode ter era o que ele chamava
de reverência pela vida. Tudo o que vive é sagrado e deve ser
protegido. Não matava nem formiga. Ganhou o prêmio Nobel10

da Paz.
Internet: <www.rubemalves.com.br>.

Em relação às informações e às palavras do texto acima, julgue os
itens a seguir.

17 Schweitzer era infeliz porque trabalhava na África.

18 Schweitzer foi trabalhar na África quando tinha trinta anos.

19 Schweitzer demorou a ficar rico, porque seguiu a carreira de
médico.

20 Schweitzer ganhou o prêmio Nobel da Paz porque não
gostava de matar as formigas.

21 As palavras “miséria” e “reverência” são acentuadas porque
são paroxítonas terminadas em ditongo oral.

22 O pronome “isso” (R.4) retoma a idéia de “trabalhar no
interior da África, onde a miséria e o sofrimento eram
grandes” (R.3-4).

23 A palavra “reverência” (R.9) está sendo utilizada com o
sentido de respeito profundo.

24 O sentido de “reverência pela vida” (R.9) é explicado no
texto pela oração “Tudo o que vive é sagrado e deve ser
protegido” (R.9-10).

O texto acima permaneceria correto e manteria as mesmas idéias
caso o trecho “Não era dinheiro que lhe dava felicidade” (R.5-6)
fosse substituído por

25 Não era dinheiro o que dava felicidade a ele. 

26 Aquilo que davam-lhe felicidade não era o dinheiro. 

27 Dinheiro não era o que lhe dava felicidade. 

28 A ele, não era dinheiro quem dava felicidade.

29 A felicidade não lhe era dada pelo dinheiro. 

30 O que lhe dava felicidade não era o dinheiro.

Em um terreno retangular, de perímetro igual a 110 m, o seu
comprimento tem 25 m a mais do que a sua largura. Com base
nessas informações, julgue os itens seguintes.

31 O comprimento do terreno é superior a 350 dm.

32 A área do terreno é superior a 5.500.000 cm².

A quantia de R$ 61.600,00 deverá ser repartida entre os irmãos
Carlos, Lúcia e Marcos e a parte que caberá a cada um deles
deverá ser diretamente proporcional aos números 5, 4 e 2,
respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens
que se seguem.

33 O valor que caberá a Carlos é superior a R$ 30.000,00.

34 O valor que Marcos deverá receber é superior a  do valor
total da quantia repartida.

35 Considere que, para uma nova quantia a ser dividida entre os
três irmãos, Lúcia receba R$ 30.000,00 e seja mantida a
mesma condição de proporcionalidade. Então a nova quantia
a ser dividida é superior a R$ 80.000,00.

RASCUNHORASCUNHORASCUNHORASCUNHO
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Em uma farmácia existem 90 frascos do remédio A e 198 do
remédio B, que devem ser guardados em caixas. Cada caixa deve
conter remédio de um só tipo e todas elas, o mesmo número de
frascos. As caixas devem conter o maior número possível de
frascos. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

36 O número de frascos que serão guardados em cada caixa é
inferior a 15.

37 A quantidade de caixas necessárias para guardar todos os
frascos dos remédios A e B é superior a 15.

Julgue os itens que se seguem.

38 Em uma cidade há 7 médicos para cada 1.500 habitantes.
Considerando que a população dessa cidade seja de
10.500 habitantes, então o número de médicos na cidade é
superior a 50.

39 Em um conjunto de lotes,  desses lotes mais 44 é menor

que  do número total de lotes. Nessa situação, o número total

de lotes é superior a 150. 

40 Em compras à vista, uma loja dá desconto de 6% sobre o valor
total da compra. Se um cliente recebeu um desconto de
R$ 84,00 nessa loja em razão de uma compra à vista, então o
valor total da compra efetuada por esse cliente é inferior a
R$ 1.300,00.

41 Márcia, Cláudia e Laura, enfermeiras de um hospital, dão
plantões em regime de rodízio. Márcia dá plantão a cada
3 dias, Cláudia, a cada 4 dias e Laura, a cada 5 dias. Se as três
enfermeiras deram plantão hoje, então a próxima data em que
as três darão plantão juntas novamente será daqui a mais de
50 dias.

Para uma viagem de trabalho, um funcionário recebeu R$ 360,00 de

diárias. Ele economizou  do total que gastou em despesas na

viagem. Com base nessa situação, é correto afirmar que

42 o total das despesas de viagem desse funcionário foi inferior
a R$ 250,00.

43 esse funcionário economizou menos de R$ 100,00.

Um recipiente em forma de um paralelepípedo retângulo tem 2 m de
comprimento, 1,5 m de largura e 1 m de altura. Vazio, o recipiente
pesa 30 kg e quando 80% desse recipiente está cheio de um
determinado líquido, ele pesa 234 kg. A respeito desse recipiente,
julgue os itens a seguir.

44 O volume desse recipiente é inferior a 2.000 L.

45 Se esse recipiente estiver na posição horizontal, a altura a
partir da base até a superfície do líquido é inferior a 75 cm.

46 O peso de 1 L do líquido que está no recipiente é inferior
a 80 g.

RASCUNHORASCUNHORASCUNHORASCUNHO
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Um motorista faz uma viagem entre 2 cidades distantes 410 km uma
da outra, durante 5 horas, sem parar. Em um primeiro trecho, ele
viaja à velocidade constante de 85 km/h durante 2 horas e,
no segundo trecho, ele também viaja com velocidade constante.
Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.

47 A distância percorrida no primeiro trecho da viagem é menor
que a distância percorrida no segundo trecho.

48 A velocidade com que o motorista percorreu o segundo trecho
da viagem é inferior a 85 km/h.

Os comprimentos de dois lados de um terreno triangular isósceles
são iguais a 20 m e 8 m. Com base nessas informações, julgue os
itens que se seguem.

49 O terceiro lado desse terreno mede 8 m.

50 Considerando que h seja a altura relativa ao lado que tem 8 m
de comprimento, então h² = 384 m².

RASCUNHORASCUNHORASCUNHORASCUNHO

No referente às relações humanas e às funções do atendente de
consultório dentário (ACD), julgue os itens que se seguem.

51 A participação do ACD pode determinar o  sucesso nos
atendimentos às necessidades dos pacientes. Para que haja
um bom desempenho, o ACD deve ter uma postura
adequada, flexível e com abertura para aprender a rotina
diária de trabalho.

52 Os pontos básicos exigidos de um trabalhador que atua na
área da saúde são: higiene pessoal e do local onde vive,
interesse pela própria saúde e das pessoas que o cercam,
bom relacionamento com outras pessoas, habilidade manual
e conhecimentos gerais. Os conhecimentos específicos para
ACD podem ser adquiridos em cursos que são ministrados
na primeira fase do treinamento. 

53 O ACD deve preocupar-se em atender a todos da mesma
maneira: educadamente, com voz baixa, com gentileza, sem
preconceitos. Para o atendimento a pessoas portadoras de
necessidades especiais, o ACD deve manter a normalidade
podendo, inclusive, fazer comentários acerca de outros
pacientes que já foram atendidos, com o objetivo de
promover um clima de amizade e descontração.

54 É dever do ACD cuidar bem da ficha do paciente
(prontuário clínico) e manter o arquivo correspondente em
ordem até o final do tratamento. Concluído o tratamento, a
ficha poderá ser descartada.

55 O ACD desempenha um papel fundamental na rotina do
consultório odontológico. Sua apresentação pessoal —
utilizando uniforme ou roupa adequada para o trabalho,
pouca ou nenhuma maquiagem, adornos discretos, cabelos
sob touca, higiene das mãos e unhas — não só contribui
para sua estética pessoal, mas também faz parte das normas
de biossegurança. 

56 Durante o atendimento odontológico pode haver risco de
contaminação para o profissional, para o pessoal auxiliar e
para o paciente, se os cuidados de biossegurança não forem
obedecidos. Doenças como AIDS, hepatite, tuberculose e
diabetes são alguns exemplos possíveis de serem
transmitidas no consultório dentário.

57 O ACD deve, na área de saúde bucal, transmitir
informações que induzam a mudança de atitudes nos
pacientes. As pessoas bem informadas adotam
comportamento mais saudável e buscam melhor qualidade
de vida.

58 Tradicionalmente, a prevenção das doenças bucais tem sido
feita em três níveis: primário, no momento do tratamento da
doença, secundário, para impedir a progressão da doença
e terciário, relacionada à prevenção da doença.
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59 Caso um paciente procure um consultório odontológico com

dor de dente e o cirurgião dentista não esteja presente, o ACD

pode prestar atendimento odontológico de emergência, sem a

supervisão do dentista.

60 As radiografias dos pacientes são consideradas documentos

legais e devem ser bem guardadas. Faz parte das obrigações do

ACD realizar, revelar, montar e interpretar radiografias

odontológicas.

61 Atendente de consultório dentário é o profissional qualificado

que, sob supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em

higiene dental, executa tarefas auxiliares no tratamento

odontológico, tais como: instrumentar o cirurgião-dentista e

(ou) o técnico em higiene bucal, inserir e condensar

substâncias restauradoras, preencher e anotar fichas clínicas,

confeccionar modelos em gesso e orientar os pacientes acerca

de higiene bucal.

No referente a noções de saúde pública, epidemiologia e

saneamento, julgue os itens seguintes.

62 O termo desinfecção refere-se ao procedimento que leva à

destruição de microrganismos causadores de doenças, em

algumas de suas formas de apresentação. Esses

microrganismos podem depositar-se em mesas, cadeiras,

bancadas etc.

63 Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser usado pelo

cirurgião-dentista, pelo ACD e pelo paciente. Exemplos de EPI

são: avental, gorro, máscara, luva e óculos de proteção.

64 Os cuidados clínicos durante o atendimento de paciente com

AIDS não são os mesmos para os pacientes saudáveis. Todos

os procedimentos clínicos de rotina em relação à

biossegurança deverão ser realizados com cuidado redobrado.

65 Anti-sepsia corresponde ao controle de microrganismos

presentes nos tecidos vivos pela utilização de agentes

químicos, chamados de anti-sépticos. A esterilização é o

processo que inativa todos os tipos de microrganismos,

destruindo todas as formas de vida microbiana. 

66 O lixo produzido no consultório odontológico pode ser

considerado tóxico. As gazes sujas de sangue, as lâminas de

bisturi, entre outros tipos, requerem embalagens especiais.

Os restos de amálgama podem ser jogados na lixeira comum do

consultório.

67 No caso de o ACD se acidentar com  instrumentos

pérfuro-cortantes contaminados, a região deve ser lavada

com água e sabão em abundância e deve ser usado

anti-séptico local. Cuidados profiláticos adicionais deverão

ser tomados, mesmo que se saiba que o risco de adquirir o

vírus da AIDS (HIV) é muito pequeno em caso de feridas

cutâneas.

68 Epidemiologia é o ramo das ciências da saúde que estuda,

na população, a ocorrência, a distribuição e os fatores

determinantes dos eventos relacionados à saúde. O índice

CPO-D (dentes cariados, perdidos, obturados) é comumente

utilizado para estudos epidemiológicos em odontologia.

69 O ACD deve participar das atividades de economia do

consultório odontológico, podendo reaproveitar materiais

considerados descartáveis como luvas de procedimento,

máscaras, gorros, entre outros.

70 Os idosos devem receber atenção especial por parte da

equipe odontológica considerando as necessidades

especiais próprias da idade. No Brasil, a situação

epidemiológica em termos de saúde bucal do idoso pode

ser classificada como severa e grave.

71 Para esterilizar os instrumentos dentários, pode-se usar a

estufa (calor seco) e a autoclave (calor úmido). Atualmente,

o uso da autoclave é o mais indicado.

72 Cabe ao ACD preparar o consultório para atendimento ao

paciente. Esse preparo inclui limpeza da sala e do

equipamento e a utilização de barreiras de proteção no

início e no final do dia.

73 O cirurgião-dentista e sua equipe estão expostos a uma

grande variedade de doenças infecciosas. O uso de

procedimentos efetivos de controle de infecção, as

precauções no consultório odontológico e uso de vacinas

previnem a infecção cruzada, extensiva à equipe e aos

pacientes. Os profissionais de saúde, antes de se iniciarem

na profissão, devem-se vacinar contra hepatite B, rubéola,

tétano, caxumba, tuberculose e sarampo.
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74 Uma notável característica da sociedade moderna é a constante

mudança no perfil epidemiológico das doenças. Isso se deve

às novas tecnologias e às mudanças nos costumes sociais.

Inúmeras doenças apresentaram uma queda acentuada de

incidência nos últimos anos. A cárie dentária foi uma das

poucas doenças que tiveram um aumento acentuado.

75 As luvas protegem o contato das mãos com saliva, sangue etc.

Existem luvas diferentes para cada função específica, ou seja,

luvas de procedimentos, luvas cirúrgicas, sobre luvas e luvas

de borracha para limpeza.

76 A infecção cruzada pode acontecer do paciente para a equipe

de saúde bucal ou da equipe de saúde bucal para o paciente.

Uma das medidas básicas para a prevenção desse tipo de

infecção é a lavagem das mãos e dos braços.

77 Compete ao ACD conservar, manipular e manter em boas
condições o equipamento odontológico. As canetas de
alta-rotação somente deverão ser esterilizadas após a
lubrificação, seguindo as instruções do fabricante.

78 A placa bacteriana é o principal fator que causa a cárie
dentária. Para prevenir o aparecimento da cárie, é preciso
escovar os dentes, reduzir o consumo de açúcar, usar creme
dental com flúor e freqüentar o dentista regularmente. O uso
do fio dental só é eficaz se contiver flúor.

79 Na regulamentação das habilidades do ACD pelo Conselho
Federal de Educação, fica claro que o mesmo deve
participar apenas das atividades técnicas, não tendo o papel
de orientar os pacientes em relação à sua higiene oral.

80 Compete ao ACD orientar os pacientes quanto à técnica de
higiene bucal e aplicar métodos preventivos para o controle
de cárie dentária. O ACD deverá estar sempre informado
acerca de como orientar os pacientes e das melhores formas
de executar essas atividades.


