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Cargo:    ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

Duração da prova: 03 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 
 

Obs.: Você poderá entregar o caderno de provas e o cartão-resposta somente depois de decorrido 
o tempo de 1 hora e 30 minutos de prova. 
 

Instruções: 
 

 Não é permitido o porte ou uso de equipamentos tais como: relógio, telefone celular, calculadora, pa-
ger, etc. (mesmo que inoperantes), os mesmos devem ser acondicionados em pacote plástico lacrado 
ou em bolsa/mochila e depositados na frente da sala; 

 Somente ligue o seu telefone celular após se afastar dos locais de prova; 

 Confira os dados constantes no seu cartão-resposta e assine-o no espaço apropriado; 

 Após a autorização do início da prova, verifique se a sequência de questões, no total de 30, está 
correta, ou se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova. Não será permitida a consulta aos fiscais; 

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova; 

 Para cada questão objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas de respostas (A, B, C, D, E). Ape-
nas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; 

 Preencha completamente o alvéolo correspondente à alternativa correta de cada questão no cartão-
resposta utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 

 Caso necessite se ausentar da sala de prova antes do término desta, solicite o acompanhamento de 
um fiscal. 

 

Comunique imediatamente aos fiscais ou à coordenação local qualquer irregularidade. 
 

Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de provas e o cartão-resposta devidamente preenchido e assi-
nado no campo apropriado. Não será permitido que o candidato leve o caderno de provas. Se desejar, 
utilize o canhoto abaixo, a fim de anotar suas respostas para posterior conferência. 
 

 

Este canhoto é destinado exclusivamente, para as respostas de suas questões, nos campos cor-
respondentes. É proibido a utilização deste para outros fins, tais como: cálculos, anotações de 
conteúdo das questões, etc. 
Destaque-o, apenas na presença do fiscal de sala, no momento da entrega de sua prova. 
Os cadernos de prova serão disponibilizados pela Internet exclusivamente para os candidatos no 
site https://sociesc.selecao.net.br, conforme item 6.5.8 do edital. 
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NÃO UTILIZAR COMO RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
(6 questões) 

 

Para onde vão as palavras 
 

Como se sabe, a palavra durante algum tempo 
foi obrigada a recuar diante da imagem, e o mundo es-
crito e impresso diante do falado na tela. Tiras de qua-
drinhos e livros ilustrados com um mínimo de texto hoje 
não se destinam mais somente a iniciantes que estão 
aprendendo a soletrar. De muito mais peso, no en-
tanto, é o recuo da notícia impressa em face da notícia 
falada e ilustrada. A imprensa, principal veículo da es-
fera pública no século XIX assim como em boa parte 
do século XX, dificilmente será capaz de manter sua 
posição no século XXI. 

Mas nada disso pode deter a ascensão quan-
titativa da literatura. A rigor, eu quase diria que - apesar 
dos prognósticos pessimistas - o mais importante veí-
culo tradicional da literatura, o livro impresso, sobrevi-
verá sem grande dificuldade, com poucas exceções, 
como as das enciclopédias, dos dicionários, dos com-
pêndios de informação etc., os queridinhos da internet. 

 

Fonte: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2013, p. 29-30. (trecho adaptado) 

 
01- Nos dois parágrafos do texto, Hobsbawm deixa 

claro que: 
 

(A) A imprensa atravessará o século XXI como o 
principal veículo público de divulgação. 

(B) Uma imagem vale mais que mil palavras. 
(C) O livro impresso continuará se destacando gra-

ças à ascensão da literatura. 
(D) Tiras de quadrinhos, assim como livros ilustra-

dos são usados, nos dias atuais, para ensinar 
os iniciantes na leitura e na escrita. 

(E) Enciclopédias e dicionários, no formato im-
presso, manterão posição de destaque no sé-
culo XXI. 

 
02- Analise as afirmativas, tendo em vista questões 

gramaticais: 
 

I. Em ‘como se sabe’ o termo destacado é partí-
cula apassivadora. 

II. Em ‘no século XIX’ o algarismo em destaque 
denomina-se ‘arábico’. 

III. Em ‘Mas nada disso pode deter’ ocorrem dois 
pronomes. 

IV. Em ‘De muito mais peso, no entanto,’ a ex-
pressão destacada denomina-se conjunção. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

(A) Apenas I; III e IV são afirmativas corretas. 
(B) Apenas II e III são afirmativas corretas. 
(C) Apenas II e IV são afirmativas corretas. 
(D) Apenas I; II e III são afirmativas corretas. 
(E) Apenas IV é afirmativa correta. 

 
 

03- Em “nada disso pode deter a ascensão quantita-
tiva da literatura”, a locução adverbial pode ser 
substituída, sem prejuízo ao texto, pela conjugação: 

 

(A) Detêm. 
(B) Deterá. 
(C) Detivera. 
(D) Deteve. 
(E) Detém. 

 
04- No trecho “o mais importante veículo tradicional 

da literatura, o livro impresso” os elementos desta-
cados são, respectivamente: 

 

(A) Pronome oblíquo e artigo definido. 
(B) Pronome demonstrativo e pronome oblíquo. 
(C) Artigo definido e pronome demonstrativo. 
(D) Artigo definido e artigo definido. 
(E) Pronome demonstrativo e artigo definido. 

 
05- No segundo parágrafo, o autor usou os traves-

sões para: 
 

(A) Indicar mudança de interlocutor no texto. 
(B) Isolar uma expressão explicativa. 
(C) Substituir o uso de vírgulas. 
(D) Isolar uma oração intercalada. 
(E) Indicar a fala de uma personagem. 

 
06- Assinale a alternativa correta, considerando a gra-

fia das palavras: 
 

(A) Acesso; ascensão; excesso. 
(B) Exceção, acensão; acessório. 
(C) Impreção; acenção; exceção. 
(D) Nescessário; assessório; aceço. 
(E) Exesso; impressão; necessário. 
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MATEMÁTICA 
(6 questões) 
 
07- A clínica médica XYZ, tem 3 médicos que aten-

dem por 6 horas consecutivas por dia. Sabendo que 
cada médico leva 15 minutos para atender um pa-
ciente em média, quantos pacientes são possíveis 
atender por dia na clínica XYZ? 

 

(A) 85 
(B) 72 
(C) 64 
(D) 56 
(E) 42 

 
08- O hospital SSD, tem 20 quartos com 4 leitos em 

cada um. Num determinado dia, tiveram um pro-
blema e foi constatado que 60 % dos pacientes fo-
ram contaminados com uma infecção hospitalar. 
Sabendo que o hospital estava lotado, ou seja, to-
dos os leitos estavam ocupados, quantos pacientes 
foram contaminados? 

 

(A) 44 
(B) 40 
(C) 36 
(D) 48 
(E) 56 

 
09- Pedro gostaria de montar uma clínica médica e 

encontrou um espaço de 120 m2. Após uma análise, 
pensou em fazer nesse espaço 4 consultórios de 4 
x 5 metros e uma sala de medicamentos de 5 x 5 
metros. Qual a área que sobra para a recepção e 
os banheiros? 

 

(A) 20 m2 
(B) 10 m2 
(C) 15 m2 
(D) 25 m2 
(E) 30 m2 

 
10- Após a análise de um exame, o resultado encon-

trado é a soma das raízes da equação x2 + 3x – 4 = 
0, qual o resultado desse exame? 

 

(A) -2 
(B) -1 
(C) -5 
(D) -4 
(E) -3 

 
11- Um enfermeiro leva 12 horas para realizar um 

conjunto de tarefas num hospital. Se aumentar o 
número de enfermeiros para 3, quantas horas leva-
ram para fazer as mesmas atividades? 

 

(A) 4 horas. 
(B) 5 horas. 
(C) 6 horas. 
(D) 7 horas. 
(E) 8 horas. 

 

12- Segundo o Jornal de Guaramirim na reportagem 
com o título: GOVERNO DO ESTADO FIRMA 
CONVÊNIOS PARA REPASSAR R$ 190 MILHÕES 
A HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, no texto da 
mesma, diz: “Os hospitais filantrópicos de Santa 
Catarina vão contar com um reforço financeiro para 
o atendimento à população. O governador Carlos 
Moisés firmou na manhã desta terça-feira, 25, con-
vênios com 110 entidades de todas as regiões, que 
receberão um total de R$ 190 milhões até o fim do 
ano. ” Qual o valor médio que cada entidade hospi-
talar receberá aproximadamente? 

 

(A) R$ 1,83 milhões. 
(B) R$ 1,93 milhões. 
(C) R$ 1,73 milhões. 
(D) R$ 1,63 milhões. 
(E) R$ 1,53 milhões. 
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TEMAS CONTEMPORÂNEOS 
(3 questões) 
 
13- O edital do Enem 2019 foi divulgado em março 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas se-
rão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2019 
e tem o objetivo de avaliar o desempenho do estu-
dante ao fim da escolaridade básica. É utilizado 
como critério de seleção para os estudantes que 
pretendem concorrer a uma bolsa no Programa 
Universidade para Todos (ProUni). Além disso, 
cerca de 500 universidades já usam o resultado do 
Enem como critério de seleção para o ingresso no 
ensino superior, seja complementando ou substi-
tuindo o vestibular. 

 

Fontes: (https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/noti-

cia/2019/03/25/edital-do-enem-e-divulgado-pedidos-de-isencao-na-

taxa-de-inscricao-comecam-em-1o-de-abril.ghtml ; http://por-

tal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791) 
 

O que significa a sigla Enem? 
 

(A) Exame Nacional dos Estudantes Médios. 
(B) Exame Nacional do Ensino Básico. 
(C) Exame de Pesquisa do Ensino Básico. 
(D) Exame Nacional do Ensino Médio. 
(E) Exame Nacional dos Estudantes de Ensino Mé-

dio. 
 

14- A Catedral de Notre-Dame, é considerada uma 
marca da civilização ocidental. Em 15 de abril de 
2019, a igreja perdeu, em um incêndio, parte de 
seus tesouros artísticos e religiosos, abrigados em 
850 anos de construção. Em que cidade fica locali-
zada a Catedral de Notre-Dame? 

 

Fonte: (https://istoe.com.br/o-incendio-da-catedral-de-notre-
dame/) 

 

(A) Londres. 
(B) Paris. 
(C) Madrid. 
(D) Roma. 
(E) Vaticano. 

 
15- Um atirador matou 50 pessoas e feriu mais de 40 

durante as orações do dia 15 de março de 2019, em 
duas mesquitas da Nova Zelândia, no pior massa-
cre a tiros da história do país. O atirador transmitiu 
imagens ao vivo, em uma rede social, do ataque a 
uma mesquita na cidade de Christchurch. 

 

Fonte: (https://exame.abril.com.br/mundo/ataques-a-mes-
quistas-deixam-mortos-na-nova-zelandia/) 

 

Em qual rede social o atirador fez a transmissão ao 
vivo das imagens? 
 

(A) Instagram. 
(B) Whatsapp. 
(C) YouTube. 
(D) Twitter. 
(E) Facebook. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
(15 questões) 
 
16- Assinale a alternativa que completa corretamente 

o espaço abaixo. Estabelece o art. 31 da Lei Orgâ-
nica do Município de Guaramirim que “a Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal de Vereadores poderá 
encaminhar pedidos escritos de informações ao(s) 
secretário(s) municipal(ais) ou diretor(es) equiva-
lente(s), importando __________ a recusa ou o 
não-atendimento no prazo de trinta dias, bem como 
a prestação de informação falsa. 

 

(A) Desacato. 
(B) Desrespeito. 
(C) Falta de atenção. 
(D) Desobediência. 
(E) Desconsideração. 

 

17- A Lei Complementar nº 7/2001 dispõe sobre 
Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públi-
cos do Município de Guaramirim. De acordo com o 
art. 2º, os cargos do Quadro de Pessoal da Admi-
nistração desse Município estão classificados em 
06 grupos: Atividades de Nível Superior – ANS; Ati-
vidades operacionais e de administração geral – 
OAG; Magistério – MAG; Transportes e Serviços 
auxiliares – TSA; Cargos Comissionados – CCO e 
Cargos Isolados – CIS. Os funcionários classifica-
dos em 05 desses grupos são denominados funci-
onários de provimento efetivo. Assinale a alterna-
tiva que apresenta o grupo cujos funcionários não 
são de provimento efetivo: 

 

(A) Transportes e Serviços auxiliares – TSA. 
(B) Cargos Isolados – CIS. 
(C) Cargos Comissionados – CCO. 
(D) Atividades operacionais e de administração ge-

ral – OAG. 
(E) Magistério – MAG. 

 

18- A Lei Complementar nº 7/2001 dispõe sobre 
Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públi-
cos do Município de Guaramirim. Segundo o art. 10 
dessa lei, NÃO é requisito básico para investidura 
em cargo público municipal: 

 

(A) Nacionalidade brasileira. 
(B) Idade mínima de 18 anos. 
(C) Quitação com as obrigações militares e eleito-

rais. 
(D) Aptidão física e mental. 
(E) Competência. 

 

19- O princípio que dá suporte ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), que defende o acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis de assistência, com 
atendimento a todos, sem distinções ou restrições, 
é o princípio da/do: 

 

(A) Integridade. 
(B) Universalidade. 
(C) Direito à informação. 
(D) Igualdade da assistência. 
(E) Descentralização. 
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20- Sobre Conselho de Saúde, assinale a alternativa 
correta: 

 

(A) É competência do Conselho de Saúde, elabo-
rar o Plano Municipal de Saúde (PMS) e enca-
minhá-lo ao Gestor Municipal. 

(B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em cada esfera de governo, é atribuída ao res-
pectivo Conselho de Saúde. 

(C) O Conselho de Saúde é composto unicamente 
por representantes do governo e profissionais 
de saúde. 

(D) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, 
de caráter permanente e deliberativo. 

(E) O Conselho de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da polí-
tica de saúde na instância correspondente, ex-
cluídos os aspectos econômicos e financeiros. 

 
21- Leia e preencha as lacunas: 

__________ constitui-se como modalidade de aten-
ção à saúde caracterizada por um conjunto de 
ações de prevenção e tratamento de doenças, rea-
bilitação, paliação e promoção da saúde, prestada 
__________ e integrada às Redes de Atenção à 
Saúde (RAS) a fim de garantir a continuidade de 
cuidados. Além disso, objetiva a redução da de-
manda por atendimento hospitalar e do período de 
permanência de usuários internados. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas: 

 

(A) Serviço de Saúde nas Empresas – no local de 
trabalho. 

(B) Saúde de Pessoas no Sistema Prisional – em 
enfermaria prisional. 

(C) Serviço de Atenção Domiciliar – em domicílio. 
(D) Rede de Atenção às Urgências – em hospital. 
(E) Serviços Residenciais Terapêuticos – em am-

bulatório especializado. 
 
22- A placa bacteriana (biofilme dentário) é um dos fa-

tores etiológicos primários das doenças cárie den-
tária e periodontal. Portanto, seu controle é neces-
sário para que essas doenças não se desenvolvam. 
Em relação aos métodos mecânicos de remoção de 
placa bacteriana, é correto afirmar: 

 

(A) Para higiene bucal de bebês deve-se usar es-
covas elétricas. 

(B) Para higiene bucal de adolescentes deve-se 
usar gazes umedecidas em água oxigenada. 

(C) Para higiene bucal de crianças com dificulda-
des motoras deve-se usar escovas manuais. 

(D) Para higiene bucal de dentes decíduos posteri-
ores deve-se usar escovas manuais com cer-
das duras. 

(E) Para higiene bucal de dentes molares perma-
nentes recém irrompidos deve-se usar escova 
unitufo. 

 
 
 

23- A longevidade dos equipamentos odontológicos 
depende de uma série de ações que devem ser im-
plementadas pela equipe do consultório odontoló-
gico. Dessa forma, será fundamental que rotineira-
mente sejam realizados procedimentos de manu-
tenção preventiva. Sendo assim, analise as afirma-
tivas abaixo e assinale (V) para verdadeiro e (F) 
para falso e, em seguida, escolha a alternativa que 
conter a sequência correta. 

 

 Para que os equipamentos odontológicos du-
rem mais tempo, deve-se realizar manutenção 
preventiva, sem considerar as indicações e 
instruções do fabricante. 

 O aumento da vida útil de aparelhos de uso 
odontológico dependerá do uso de peças de 
reposição novas e de assistência técnica es-
pecializada. 

 Todo equipamento periférico que seja usado 
no atendimento de pacientes deverá ser man-
tido ligado na tomada até o dia seguinte se ne-
cessário. 

 A ampliação da durabilidade do equipamento 
odontológico dependerá de cuidados diários 
de conservação, assim como de visitas perió-
dicas da assistência técnica para manutenção. 

 Esponjas e produtos químicos corrosivos de-
vem ser usados na limpeza dos estofamentos 
da cadeira odontológica. 

 

A sequência correta de cima para baixo, é: 
 

(A) F, V, F, V, F. 
(B) V, F, V, F, V. 
(C) V, V, F, F, V. 
(D) F, F, V, V, F. 
(E) V, F, F, V, V. 

 
24- O equipamento odontológico e os periféricos, uti-

lizados na Odontologia, estão sujeitos à contamina-
ção por microrganismos patogênicos provenientes 
da cavidade bucal do paciente. Sendo assim, em 
relação a limpeza e desinfecção dos equipamentos, 
analise as afirmativas abaixo. 

 

I. As barreiras físicas de tecido ou as plásticas 
impermeáveis devem ser trocadas a cada dia 
de trabalho. 

II. A limpeza deve ser realizada com água e sa-
bão neutro e a desinfecção com álcool a 70 %. 

III. As pontas dos equipamentos devem ser lim-
pas e auto clavadas. 

IV. Superfícies de equipamentos sujeitos a danos 
elétricos podem ser protegidas durante os pro-
cedimentos clínicos com barreiras impermeá-
veis. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) Todas as afirmativas. 
(B) Somente I, II e III. 
(C) Somente III e IV. 
(D) Somente II, III e IV. 
(E) Somente II e IV. 
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25- Prevenir as doenças cárie e periodontal deve ser 
missão primordial da equipe de saúde bucal. Tanto 
Cirurgião Dentista quanto a/o Atendente de Consul-
tório Dentário devem estar atentos às necessidades 
individuais dos pacientes. Em relação às ações pre-
ventivas dessas duas doenças, analise as afirmati-
vas abaixo. 

 

I. A técnica de escovação de Fones é a mais re-
comendada para pacientes adolescentes por-
tadores de periodontite. 

II. A/O Atendente de Consultório Dentário poderá 
aplicar fluoreto gel acidulado a 1,23 % com 
moldeiras em crianças menores de 3 anos de 
idade. 

III. Na técnica de Stillman modificada ocorre uma 
combinação entre a ação vibratória das cer-
das, com um movimento giratório da escova, 
no sentido do longo eixo dos dentes. 

IV. Nos dentes que receberão aplicação tópica de 
fluoreto gel acidulado deve-se realizar limpeza 
prévia, assim aumentará a ação do fluoreto. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) Somente I, II e III. 
(B) Somente III e IV. 
(C) Somente II e IV. 
(D) Todas as afirmativas. 
(E) Somente I, III e IV. 

 
26- O conhecimento atual sobre o mecanismo de 

ação do fluoreto indica que seu efeito é predomi-
nantemente tópico, ocorrendo principalmente na in-
terface placa/esmalte dentário, através da remine-
ralização de lesões de cárie iniciais e da redução 
da solubilidade do esmalte dentário. Sendo assim, 
analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale 
a alternativa que contém a resposta correta. 

 

I. O fluoreto de sódio é o composto fluoretado 
mais utilizado em produtos para uso caseiro. 

II. O fluoreto estanoso é o composto fluoretado 
usado nos vernizes fluoretados. 

III. O monofluorfosfato de sódio é usado em pro-
dutos neutros e acidulados. 

IV. O uso de vernizes fluoretados potencializa a 
incorporação desse íon às camadas superfici-
ais de esmalte dentário. 

V. Alguns géis fluoretados possuem característi-
cas tixotrópicas, ou seja, fluem sob pressão, 
mas permanecem viscosos quando não pres-
sionados. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) Somente I, II, III e IV. 
(B) Somente I, II e III. 
(C) Somente I, III, IV e V. 
(D) Somente III, IV e V. 
(E) Somente II, IV e V. 

 
 

27- O/A Atendente de Consultório Dentário deve ter 
conhecimento sobre materiais odontológicos de 
proteção do complexo dentinho-pulpar, pois, du-
rante uma restauração dentária, o Cirurgião Den-
tista poderá usar desse procedimento para evitar 
danos ao tecido pulpar. Sendo assim, em relação 
aos materiais de proteção pulpar, analise as afirma-
tivas a seguir. 

 

I. O cimento de hidróxido de cálcio deverá ser 
misturado a glicerina para ter melhor escoa-
mento. 

II. O cimento de hidróxido de cálcio deve ser ma-
nipulado após serem dosados comprimentos 
iguais de base e catalisador (1 por 1 em peso). 

III. O hidróxido de cálcio pró-análise poderá ser 
usado em situações que tenham ocorrido pe-
quena exposição pulpar. 

IV. O cimento de hidróxido de cálcio poderá ser 
manipulado num bloco de papel específico 
para esse fim. 

V. O cimento de hidróxido de cálcio será mais du-
radouro se misturado com eugenol reforçado. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) Somente II, III e IV. 
(B) Somente I, II e V. 
(C) Somente I, II e III. 
(D) Somente II, IV e V. 
(E) Somente I, III e IV. 

 
28- O/A Atendente de Consultório Dentário tem como 

atribuição de preparar a bandeja de instrumentos e 
instrumentar os cirurgiões dentistas, entre outras. 
Num caso clínico de remoção de um resto radicular 
do dente 12, o/a profissional deverá preparar a ban-
deja com instrumentais cirúrgicos. Sendo assim, 
assinale a alternativa correta após relacionar as co-
lunas. 

 

1. Pinça hemostática 
2. Curetas cirúrgicas 
3. Porta agulha Castroviejo 
4. Alveolótomo 
5. Lima para osso 

 

 Remover tecido de granulação do campo cirúr-
gico. 

 Prender e manipular a agulha de sutura. 

 Remover ou alisar as bordas ásperas do osso 
alveolar. 

 Prender fragmentos de osso. 

 Cortar e remover o excesso de osso alveolar. 
 

A sequência correta de cima para baixo, é: 
 

(A) 5, 3, 2, 4, 1. 
(B) 2, 3, 5, 1, 4. 
(C) 2, 1, 3, 5, 4. 
(D) 2, 3, 1, 5, 4. 
(E) 5, 3, 4, 2, 1. 
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29- Os procedimentos de limpeza consistem na remo-
ção da sujidade mediante o uso de água e sabão. 
Em relação às principais recomendações para lim-
peza de um ambiente odontológico é correto afir-
mar: 

 

(A) Iniciar da área mais contaminada para a menos 
contaminada. 

(B) Limpar as paredes de baixo para cima, em sen-
tido variado. 

(C) Esfregar as paredes com água e álcool 70 
usando esponja abrasiva. 

(D) Colocar água e sabão em um dos baldes e 
água limpa no outro. 

(E) Enxaguar as paredes com pano umedecido na 
água e álcool 70. 

 
30- Em sua prática cotidiana, o profissional de Con-

sultório Dentário encontra-se exposto a diversos 
riscos. Analise as medidas que devem ser adotadas 
na assistência a todos os pacientes e identifique as 
corretas. 

 

I. Utilização de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual – EPIs. 

II. Lavar as mãos antes e após o contato com o 
paciente e entre dois procedimentos realiza-
dos no mesmo paciente. 

III. Manipular cuidadosamente o material perfuro-
cortante. 

IV. Reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agu-
lhas das seringas. 

V. Durante os procedimentos (com luvas), não 
atender telefones, não abrir portas usando a 
maçaneta, nem tocar com as mãos em locais 
passíveis de contaminação. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) Somente II e III. 
(B) Todas as medidas. 
(C) Somente I, II e III. 
(D) Somente I, II, IV e V. 
(E) Somente I, II, III e V. 
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