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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D’OESTE - RO  

 

 

       TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL  
Código da Prova  

M05 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3 horas e  30 minutos MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Se parecer difícil: respire, concentre-se, reveja... É na 
dificuldade que os melhores se destacam.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda às questões. 

 

A elegância do conteúdo 

 

De ferramentas tecnológicas, qualquer um pode dispor, 
mas a cereja do bolo chama-se conteúdo.  É o que todos 
buscam freneticamente: vossa majestade, o conteúdo. 

Mas onde ele se esconde? 

Dentro das pessoas. De algumas delas. 

Fico me perguntando como é que vai ser daqui a um 
tempo, caso não se mantenha o já parco vínculo familiar 
com a literatura, caso não se dê mais valor a uma 
educação cultural, caso todos sigam se comunicando com 
abreviaturas e sem conseguir concluir um raciocínio. De 
geração para geração, diminui-se o acesso ao 
conhecimento histórico, artístico e filosófico. A overdose 
de informação faz parecer que sabemos tudo, o que é uma 
ilusão, sabemos muito pouco, e nossos filhos saberão 
menos ainda. Quem irá optar por ser professor não tendo 
local decente para trabalhar, nem salário condizente com o 
ofício, nem respeito suficiente por parte dos alunos? Os 
minimamente qualificados irão ganhar a vida de outra 
forma que não numa sala de aula. E sem uma orientação 
pedagógica de nível e sem informação de categoria, que 
realmente embase a formação de um ser humano, só o 
que restará é a vulgaridade e a superficialidade, que já 
reinam, aliás. 

Sei que é uma visão catastrofista e que sempre haverá 
uma elite intelectual, mas o que deveríamos buscar é 
justamente a ampliação dessa elite para uma maioria 
intelectual. A palavra assusta, mas entenda-se como 
intelectual a atividade pensante, apenas isso, sem 
rebuscamento. 

O fato é que nos tornamos uma sociedade muito 
irresponsável, que está falhando na transmissão de 
elegância. Pensar é elegante, ter conhecimento é elegante, 
ler é elegante, e essa elegância deveria estar ao alcance de 
qualquer pessoa. Outro dia, conversava com um taxista 
que tinha uma ideia muito clara dos problemas do país, e 
que falava sobre isso num português correto e sem se 
valer de palavrões ou comentários grosseiros, e sim com 
argumentos e com tranquilidade, sem querer convencer a 
mim nem a ninguém sobre o que pensava, apenas estava 
dando sua opinião de forma cordial.  Um sujeito 
educado, que dirigia de forma igualmente educada. Morri 
e reencarnei na Suíça, pensei. 

Isso me fez lembrar de um livro excelente chamado A 
Elegância do Ouriço, de Muriel Barbery, que conta a 
história de uma zeladora de um prédio sofisticado de Paris. 
Ela, com sua aparência tosca e exercendo um trabalho 
depreciado, era mais inteligente e culta do que a maioria 
esnobe que morava no edifício a que servia. Mas, como 
temia perder o emprego caso demonstrasse sua erudição, 
oferecia aos patrões a ignorância que esperavam dela, 
inclusive falando errado de propósito, para que todos os 
inquilinos ficassem tranquilos - cada um no seu papel. 

A personagem não só tinha uma mente elegante, como 
possuía também a elegância de não humilhar seus 
"superiores", que nada mais eram do que medíocres com 
dinheiro. 

A economia do Brasil vai bem, dizem. Mas pouco valerá 
se formos uma nação de medíocres com dinheiro.  

 

Martha Medeiros, 06/06/2010 

 

Questão 1 

O título dado à crônica, “A elegância do conteúdo”, 
entendendo que a palavra “conteúdo” é polissêmica, 
pode-se dizer que:  

 

(A) contradiz as expectativas do leitor. 

(B) antecipa totalmente o assunto que será tratado. 

(C) tem por função enfatizar as ideias que serão abordadas. 

(D) tem por função minimizar as ideias que serão abordadas. 

(E) o título nada esclarece sobre o teor do texto. 

 

Questão 2 

“a cereja do bolo chama-se conteúdo.” Por conteúdo, o 
texto dá a entender:  

 

(A) “literatura”, “uma educação cultural”, “conhecimento 
histórico, artístico e filosófico.” 

(B) “um livro excelente chamado A Elegância do Ouriço, de 
Muriel Barbery...” 

(C) “A personagem não só tinha uma mente elegante, como 
possuía também a elegância de não humilhar.” 

(D) “(...)a ampliação dessa elite para uma maioria 
intelectual...” 

(E) “Um sujeito educado, que dirigia de forma igualmente 
educada.” 

 

Questão 3 

“Fico me perguntando como é que vai ser daqui a um 
tempo, caso não se mantenha...” Se substituíssemos a 
preposição pelo verbo “haver”, a frase correta seria:  

 

(A) “Fico me perguntando como é que fora daqui há um 
tempo, caso não se mantivesse...” 

(B) “Fico me perguntando como é que teria sido há um 
tempo, caso não se tivesse mantido...” 

(C) “Fico me perguntando como seria daqui há um tempo, 
caso não se mantivesse...” 

(D) “Fico me perguntando como será daqui há um tempo, 
caso não se mantenha...” 

(E) “Fico me perguntando como é que vai ser daqui há um 
tempo, caso não se mantenha...” 
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Questão 4 

“Pensar é elegante, ter conhecimento é elegante, ler é 
elegante, e essa elegância deveria estar ao alcance de 
qualquer pessoa.” O uso do futuro do pretérito, nessa 
frase, sugere que: 

 

(A) a elegância da cultura não está ao alcance de todos. 

(B) a elegância em geral não está ao alcance de todos. 

(C) o pensamento não está ao alcance de todos. 

(D) a leitura não está ao alcance de todos. 

(E) pensar está ao alcance poucos. 

 

Questão 5 

“Os minimamente qualificados irão ganhar a vida...” Caso 
o adjetivo estivesse referindo-se a dois substantivos, a 
concordância estaria INCORRETA em: 

 

(A) o motorista e a zeladora qualificada. 

(B) o motorista e a zeladora qualificados. 

(C) o motorista e as zeladoras qualificadas. 

(D) a zeladora e o motorista qualificada. 

(E) a zeladora e o motorista qualificado. 

 

Questão 6 

“Fico me perguntando como é que vai ser daqui a um 
tempo, caso não se mantenha o já parco vínculo com a 
literatura...” A troca da conjunção não altera o sentido da 
oração em:  

 

(A) embora. 

(B) a menos que. 

(C) posto que. 

(D) porquanto. 

(E) ainda que. 

 

Questão 7 

“Mas, como temia perder o emprego caso demonstrasse 
sua erudição...” A palavra destacada tem o seu antônimo 
em:  

 

(A) “Um sujeito educado, que dirigia de forma igualmente 
educada.” 

(B) “que nada mais eram do que medíocres com dinheiro.” 

(C) “todos os inquilinos ficassem tranquilos - cada um no seu 
papel.” 

(D) “caso não se mantenha o já parco vínculo familiar com a 
literatura...” 

(E) “oferecia aos patrões a ignorância que esperavam dela...” 

 

Questão 8 

“Ela (...) era mais inteligente e culta do que a maioria 
esnobe que morava no edifício a que servia.” Está 
INCORRETA a análise sintática em: 

 

(A) “que morava”: o pronome relativo é sujeito. 

(B) “que servia”: o pronome relativo é adjunto adverbial. 

(C) “no edifício”: a locução é um adjunto adverbial.  

(D) “a maioria esnobe”: o substantivo é o núcleo sujeito. 

(E) “esnobe”: é predicativo. 

 

Questão 9 

“Morri e reencarnei na Suíça, pensei.” Para a cronista, 
nascer na Suíça significa: 

 

(A) estar no lugar onde a maioria é educada e culta. 

(B) estar no lugar onde todos, embora sejam medíocres, têm 
muito dinheiro. 

(C) estar no lugar onde ela gostaria de verdade de ter 
nascido. 

(D) estar no lugar que é o mais civilizado do mundo. 

(E) estar no lugar onde, por ser pequeno, é mais fácil  
encontrar a cultura. 

 

Questão 10 

Nas frases: 
 

• Graças a Deus chegou a Primavera. 

• Graças a Deus cheguei à Primavera. 
 

Pode- se afirmar que: 

 

(A) na primeira frase, Primavera é objeto indireto e não 
ocorre crase. 

(B) na primeira frase, Primavera é adjunto adnominal e, 
por isso, ocorre crase. 

(C) na primeira frase, Primavera é objeto direto; e na 
segunda, é adjunto adverbial. 

(D) na primeira frase, “a Deus” é objeto indireto e deveria 
receber acento grave. 

(E) em ambas as ocorrências deveria ser acentuada porque 
se referem a adjuntos adverbiais. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 

Questão 11 

Em uma escola foi realizada uma gincana com os alunos, 
que foram divididos em 4 grupos: azul, vermelho, verde e 
amarelo. Ao final da gincana, os grupos foram classificados 
em 1°, 2°, 3° e 4° lugar de acordo com a pontuação. Caso 
houvesse empate, o grupo com a maior quantidade de 
vitórias nas atividades da gincana ficaria à frente do 
concorrente. Se também houvesse empate no segundo 
critério, o grupo com a menor quantidade de derrotas 
ficaria à frente.  

 
De acordo com o resultado da tabela acima, a classificação 
dos grupos foi a seguinte: 

 

(A) 1° Verde, 2° Vermelho, 3° Amarelo e 4° Azul. 

(B) 1° Vermelho, 2° Verde, 3° Azul e 4° Amarelo. 

(C) 1° Vermelho, 2° Azul, 3° Verde e 4° Amarelo. 

(D) 1° Verde, 2° Vermelho, 3° Azul e 4° Amarelo. 

(E) 1° Vermelho, 2° Verde, 3° Amarelo e 4° Azul. 

 

Questão 12 

Maria tem três filhos; ela fez uma lista de tarefas 
domésticas com 20 itens, que será dividida entre seus 
filhos de maneira proporcional às suas idades. O filho mais 
velho tem 18 anos, 8 anos de diferença para o mais novo. 
Sabendo que o mais velho ficou com 9 tarefas, a idade do 
filho do meio é de: 

 

(A) 10 anos. 

(B) 12 anos. 

(C) 13 anos. 

(D) 15 anos. 

(E) 16 anos. 

 

Questão 13 

Sabendo que os seis primeiros termos de uma sequência 
numérica são 3, 4, 6, 9, 13, 18. O oitavo termo dessa 
sequência é igual a: 

 

(A) 24. 

(B) 31. 

(C) 27. 

(D) 33. 

(E) 26. 

 

Questão 14 

Julia comprou um saco de balas com 4 sabores diferentes: 
framboesa, laranja, limão e uva. Se ela quiser pegar no 
saco duas balas de mesmo sabor, sem olhar para dentro do 
saco, a quantidade de balas que ela deve retirar do saco 
para garantir que isso ocorra será de : 

 

(A) 2. 

(B) 4. 

(C) 5. 

(D) 6. 

(E) 8. 

 

Questão 15 

Marcela e Ana saíram para comprar roupas juntas. Elas 
compraram 7 blusas, 1 saia e 3 calças. Cada calça custou 
R$68,00, a saia R$46,00 e a cada blusa foi metade do preço 
de uma calça. Sabendo que Marcela não usa saias e 
comprou mais calças do que Ana, e que Ana comprou 3 
blusas, o valor da compra de Marcela e Ana, 
respectivamente, foi de: 

 

(A) R$272,00 e R$216,00. 

(B) R$204,00 e R$284,00. 

(C) R$272,00 e R$170,00. 

(D) R$238,00 e R$250,00. 

(E) R$216,00 e R$238,00. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

Questão 16 

Para classificar os dados de uma coluna em uma planilha 
do Excel deve-se selecionar as células que farão parte da 
classificação e , usando a barra de ferramentas , clicar no 
seguinte item para acionar a classificação: 

 

(A) Revisão. 

(B) Exibição. 

(C) Fórmulas. 

(D) Dados. 

(E) Layout da Página. 

 

Questão 17 

Numa edição utilizando o MS-Word, para inserir uma nota 
de rodapé em seu texto utilizando a barra de ferramentas, 
a opção que deverá ser escolhida é: 

 

(A) Correspondências. 

(B) Referências. 

(C) Revisão. 

(D) Exibição. 

(E) Layout da Página. 

 

Questão 18 

Memória Flash é a tecnologia utilizada para armazenar 
arquivos em: 

 

(A) DVD. 

(B) Disco rígido ATA. 

(C) Nuvem. 

(D) Pen Drive. 

(E) Diskette. 

 

Questão 19 

Na criação de um slide em MS-PowerPoint, para fazer um 
texto desaparecer suavemente deve-se recorrer ao 
seguinte item da barra de ferramentas: 

 

(A) inserir. 

(B) design. 

(C) animações. 

(D) apresentação de Slides. 

(E) exibição. 

 

Questão 20 

Numa planilha Excel as células têm os seguintes valores: 
B1=17 e C1=4.  O valor da célula A1, se nela for inserida a 
fórmula =MOD (B1; C1), será: 

 

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

(E) 5. 
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Questão 21 

Está previsto na Constituição Federal, no capítulo sobre os 
direitos e deveres individuais e coletivos, que:  

 

(A) tortura e tratamento desumano ou degradante são 
hábitos comuns na Administração e devem ser 
incentivados. 

(B) homens e mulheres não são iguais em direitos e 
obrigações perante a Constituição, cabendo a cada 
gênero um papel social pré-determinado. 

(C) a casa das pessoas é local de livre circulação, ainda que 
de pessoas desconhecidas do morador, não havendo 
proteção à propriedade nem à violação de domicílio. 

(D) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

(E) além do julgamento pelo juiz comum, haverá também 
os tribunais de exceção. 

 

Questão 22 

Configura uma PROIBIÇÃO ao servidor público, prevista no 
Código de Ética Profissional (Decreto 1.171/94): 

 

(A) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, 
tempo, posição e influências, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem. 

(B) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal. 

(C) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 
com o público. 

(D) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências 
específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 

(E) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas 
ao exercício da função. 

 

Questão 23 

Um dos principais objetivos da edição da Lei nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) foi: 

 

(A) criar uma nova Política Nacional do Meio Ambiente, 
aprimorando seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação. 

(B) dar mais transparência aos dados públicos, facilitando 
o acesso a eles e às demais informações sobre o 
governo pelo cidadão comum. 

(C) estabelecer novas regras para o mercado de valores 
mobiliários (ações, papéis, etc.), criando ainda a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

(D) organizar as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 

(E) acabar com a publicidade dos atos emanados pelo 
Poder Público, transformando o sigilo em regra, e a 
publicidade de algum ato específico, como exceção. 

 

Questão 24 

A Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) 
prevê a punição do agente público com o ressarcimento 
integral do dano (se houver), perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, entre 
outras penalidades, quando o agente público pratica ato 
de improbidade administrativa que: 

 

(A) destrói a camada de ozônio. 

(B) maltrata os animais silvestres. 

(C) provoca diretamente o desmatamento da Amazônia. 

(D) atenta contra os princípios da Administração Pública. 

(E) reparte entre os entes federativos os recursos do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

 

Questão 25 

O servidor público que pratica crime de corrupção contra a 
Administração Pública está sujeito à (a): 

 

(A) pena de expulsão do Brasil. 

(B) pena de morte. 

(C) pena de reclusão. 

(D) somente pagamento de cesta básica. 

(E) nenhuma penalidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 26 

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à 
autoridade de saúde quanto à ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública. É realizada por médicos, profissionais da saúde ou 
responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, 
que prestam assistência ao paciente, podendo ser 
realizada de forma imediata ou semanal. De acordo com a 
Lista Nacional de Notificação Compulsória, a doença ou 
agravo que deve ter comunicação semanal é a/o: 

 

(A) violência sexual e tentativa de suicídio. 

(B) acidente de trabalho com exposição a material 
biológico. 

(C) doença de chagas aguda. 

(D) febre amarela. 

(E) doenças exantemáticas como sarampo e rubéola. 

 

Questão 27 

A Lei nº 8.080/90 regulamenta as ações e serviços de 
saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 
de direito Público ou privado em todo território nacional. 
Desta forma, as ações e serviços públicos de saúde ou 
privados contratados ou conveniados integrantes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), devem seguir o princípio da: 

 

(A) participação da comunidade para estabelecimento de 
prioridades, alocação de recursos e orientação 
programática. 

(B) integralidade de assistência que visa o atendimento 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

(C) universalidade através da preservação da autonomia 
das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

(D) centralização e integração político-administrativa 
unidirecional em cada esfera do governo. 

(E) organização de atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência 
doméstica em geral, garantindo atendimento, 
acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas 
reparadoras. 

 

Questão 28 

A saúde é um direito fundamental do ser humano. O 
Estado é responsável por garantir as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício, por meio da 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais 
que objetivam a redução de riscos de doenças e agravos, 
entre outros. NÃO é área de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 

 

(A) executar ações de assistência terapêutica integral, 
inclusive farmacêutica. 

(B) colaborar na elaboração de política e execução de 
ações de saneamento básico. 

(C) controlar produção, transporte e guarda de insumos 
para a saúde, com a participação da comunidade. 

(D) contribuir para a proteção do meio ambiente, incluindo 
o do trabalho. 

(E) controlar e fiscalizar produtos, serviços e substâncias 
de interesse para a saúde. 

 

Questão 29 

Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) 
são depositados em contas especiais de acordo com cada 
esfera de sua atuação e fiscalizadas através de Conselhos 
de Saúde. De acordo com a Lei nº 8.080/90, o Art. 35 
estabelece a combinação de critérios que deverão ser 
analisados para definição dos valores a serem transferidos 
a Estados, Distrito Federal e Municípios. Desta forma, 
pode-se afirmar que faz parte desses critérios: 

 

(A) a indenização de serviços de atendimento prestados 
por outras esferas do governo. 

(B) atentar para o perfil demográfico da população a ser 
coberta para determinar os investimentos da rede. 

(C) considerar o perfil epidemiológico, financeiro e 
econômico executados no período anterior. 

(D) considerar apenas as características quantitativas da 
rede de saúde em território nacional. 

(E) a previsão da participação do setor de saúde nos 
orçamentos estaduais e municipais. 

 

Questão 30 

Existem algumas leis que estabelecem conceitos, princípios 
e diretrizes, fundamentação legal no Sistema Único de 
Saúde (SUS). A lei que delibera sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS e as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde é a: 

 

(A) Lei nº 12.466/11. 

(B) Lei nº 8.080/90. 

(C) Lei nº 8.142/90. 

(D) Lei nº 3.080/89. 

(E) Lei nº 7.508/11. 
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Questão 31 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela 
Constituição Federal de 1988, garantindo que a saúde é 
um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Desta 
forma, a atenção à saúde realizada de forma integral, 
objetivando a qualidade de vida, com foco na prevenção e 
promoção da saúde tornou-se um direito. Para tanto, a 
gestão das ações e serviços de saúde são realizadas pela 
União, Estados e Municípios. Assim, pode-se afirmar que é 
responsabilidade da União: 

 

(A) possuir representantes dos profissionais da saúde e 
usuários para controlar a execução das políticas de 
saúde. 

(B) executar ações e serviços de saúde no âmbito do seu 
território. 

(C) aplicar suas próprias políticas de saúde para 
organização do atendimento em seu território. 

(D) estabelecer parcerias entre municípios a fim de garantir 
o atendimento integral da população. 

(E) formular políticas nacionais de saúde embora não 
realize as ações. 

 

Questão 32 

Os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS) se 
dividem em doutrinários e organizativos. Os doutrinários 
são responsáveis por reger e orientar as ações de saúde, 
enquanto os organizativos preparam as ações de saúde 
baseadas nos princípios doutrinários. Desta forma, os 
princípios do SUS que correspondem ao doutrinário e 
organizativo, são respectivamente: 

 

(A) universalidade, desigualdade, integralidade, 
regionalização, hierarquização, centralização e 
participação popular. 

(B) equidade, descentralização, regionalização, 
universalidade, hierarquização, participação popular e 
integralidade. 

(C) participação popular, parcialidade, centralização, 
desigualdade, regionalização, integralidade e 
hierarquização. 

(D) universalidade, integralidade, equidade, regionalização, 
hierarquização, descentralização e participação 
popular. 

(E) equidade, hierarquização, não participação popular, 
centralização, integralidade, universalidade e 
desregionalização. 

 

Questão 33 

O acesso às ações e serviços de saúde são organizados 
através da análise da gravidade do risco individual e 
coletivo, considerando a ordem cronológica e as 
necessidades específicas previstas para pessoas com 
proteção especial. Assim sendo, de acordo com o Decreto 
nº 7.508/11, o serviço de atendimento inicial à saúde pelo 
usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) dá-se pelas 
chamadas Portas de Entrada. São consideradas Portas de 
Entrada do SUS: 

 

(A) atenção primária, atenção de urgência e emergência, 
atenção psicossocial, especiais de acesso aberto. 

(B) atenção ambulatorial especializada e hospitalar, 
atenção psicossocial, vigilância em saúde, atenção 
primária. 

(C) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar. 

(D) urgência e emergência, atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar, especiais de acesso aberto, 
atenção primária. 

(E) atenção de urgência e emergência, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar, vigilância em 
saúde, especiais de acesso aberto. 

 

Questão 34 

O Decreto nº 7.508/11 aborda a organização do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o planejamento e assistência à 
saúde e a articulação interfederativa. Desta forma, as 
instâncias que decidirão sobre a organização e o 
funcionamento das ações e serviços de saúde integrados 
em redes de atenção à saúde são chamadas de: 

 

(A) Rede de Atenção à Saúde. 

(B) Comissões Intergestoras. 

(C) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 

(D) Serviços Especiais de Acesso Aberto. 

(E) Conselho Nacional de Saúde. 
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Questão 35 

A Odontologia é considerada uma profissão insalubre pois 
existe o risco de contato com microrganismos patógenos e 
substâncias tóxicas. Durante o atendimento, ocorre a 
produção de vapores que contaminam superfícies e 
equipamentos. Desta forma, entre os atendimentos dos 
pacientes, deve-se realizar a limpeza e desinfecção de 
todas as superfícies presentes no consultório 
odontológico. Entende-se por desinfecção o processo: 

 

(A) químico que elimina microrganismos na forma 
vegetativa, exceto esporos.  

(B) físico ou químico que elimina todas as formas 
microbianas presentes, incluindo esporos. 

(C) físico-químico que mata todos os microrganismos 
presentes, exceto esporos. 

(D) químico que elimina esporos, mas somente uma parte 
dos microrganismos presentes. 

(E) físico ou químico que mata microrganismos na forma 
vegetativa, incluindo esporos. 

 

Questão 36 

Diversos procedimentos clínicos, como os realizados em 
prótese, são executados em gesso, fora da cavidade oral. 
Por isso, existe uma grande necessidade de reproduzir 
todos os detalhes, da forma mais fiel possível, das 
estruturas bucais. Sendo assim, pode-se definir modelo 
como: 

 

(A) a cópia em positivo das estruturas bucais. 

(B) dispositivo utilizado para obter a cópia negativa das 
estruturas bucais. 

(C) reprodução em negativo das estruturas bucais. 

(D) dispositivo utilizado para levar o material de moldagem 
à boca. 

(E) conjuntos de atos para obtenção da cópia das 
estruturas bucais. 

 

Questão 37 

Existem diversos tipos de materiais de moldagem 
disponíveis para uso odontológico. Seu objetivo é 
reproduzir todos os detalhes da cavidade oral, da forma 
mais fiel possível. A escolha do material mais indicado para 
cada situação será influenciada pelas características dos 
tecidos, entre outros. Desta forma, o material de 
moldagem que NÃO necessita ser vazado com gesso 
imediatamente, ou seja, nos primeiros 30 minutos após a 
obtenção do molde é: 

 

(A) hidrocolóide irreversível. 

(B) polissulfeto. 

(C) hidrocolóide reversível. 

(D) silicone por adição. 

(E) silicone por condensação. 

 

Questão 38 

As radiografias dentais são montadas em cartelas 
específicas. Portanto, para se realizar tal tarefa de forma 
correta, é necessário conhecer a anatomia da região dos 
maxilares bem como a anatomia dental, além de 
posicionar o filme com o picote voltado para porção 
oclusal dos dentes. Considerando as estruturas anatômicas 
que aparecem nas imagens radiográficas, pode-se afirmar 
que são características da região de molares inferiores: 

 

(A) septo nasal. 

(B) borda anterior do ramo ascendente da mandíbula. 

(C) proeminência mentoniana. 

(D) cortical do assoalho e parede posterior do seio maxilar. 

(E) forame mentoniano. 

 

Questão 39 

Os filmes radiográficos podem ser processados de duas 
formas. Na automática, o profissional não interfere em 
nenhuma etapa do processamento (da revelação até a 
secagem), enquanto na forma manual ela é operador 
dependente. Dentro do método manual, a revelação pode 
ocorrer através da relação tempo e temperatura ou 
através da visualização. Entretanto, erros de 
processamento são passíveis de acontecer, causando 
problemas para observação das imagens. O problema de 
embaçamento ou “fog” é comumente causado por: 

 

(A) super-revelação.  

(B) pingar revelador no filme. 

(C) entrada de luz durante a revelação. 

(D) lavagem final inadequada. 

(E) sub-revelação. 

 

Questão 40 

Os dentes são um dos constituintes do aparelho 
mastigatório e possuem diversas funções, como 
mastigação, fonética e estética. Além disso, são órgãos 
mineralizados, inseridos em ossos e organizados em 
fileiras, formando as arcadas superior e inferior. 
Morfologicamente, os dentes são divididos em: 

 

(A) osso alveolar, cemento, raiz e coroa dentária. 

(B) raiz, colo e coroa dentária. 

(C) osso alveolar, cemento, ligamento periodontal e 
gengiva. 

(D) molares, pré-molares, caninos e incisivos. 

(E) cemento, esmalte, dentina e polpa. 
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Questão 41 

Existem dois tipos de dentição, a decídua e a permanente. 
Diante de tal diversidade, com a finalidade de padronizar 
os termos utilizados, facilitar a comunicação e 
compreensão mútua entre os profissionais, adotou-se um 
sistema de nomenclatura dentária que pode ser numérica 
ou gráfica. De acordo com a notação numérica, os 
elementos 55, 16, 25, 71 e 41 correspondem ao: 

 

(A) 2º pré-molar superior direito permanente, 1º molar 
superior direito permanente, 2º pré-molar superior 
esquerdo permanente, incisivo lateral inferior 
esquerdo decíduo e incisivo lateral inferior direito 
permanente.  

(B) 1º molar superior esquerdo decíduo, 1º molar superior 
esquerdo permanente, 2º pré-molar superior esquerdo 
permanente, incisivo central inferior esquerdo decíduo 
e incisivo central inferior esquerdo permanente. 

(C) 2º pré-molar superior direito decíduo, 1º molar 
superior direito permanente, 2º pré-molar superior 
direito permanente, incisivo central inferior esquerdo 
decíduo e incisivo central inferior direito permanente. 

(D) 2º molar superior direito decíduo, 1º molar superior 
direito permanente, 2º pré-molar superior esquerdo 
permanente, incisivo central inferior esquerdo decíduo 
e incisivo central inferior direito permanente. 

(E) 1º molar inferior direito decíduo, 1º molar superior 
esquerdo permanente, 2º molar superior esquerdo 
decíduo, incisivo lateral inferior esquerdo decíduo e 
incisivo lateral inferior esquerdo permanente. 

 

Questão 42 

Todos os indivíduos possuem inicialmente 20 dentes 
durante a dentição decídua e esta terá, como configuração 
final, o total de 32 dentes na dentição permanente, em 
condições normais. Entretanto, a fase denominada de 
dentição mista compreende a transição entre as duas 
dentições, durante a qual o indivíduo possui dentes de 
ambas. O grupo de dentes que é exclusivo da dentição 
permanente é o grupo dos: 

 

(A) molares. 

(B) pré-molares. 

(C) Incisivos centrais. 

(D) caninos. 

(E) incisivos laterais. 

 

Questão 43 

A transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e 
equipe dentro de um ambiente clínico é chamada de 
infecção cruzada, que pode ocorrer pelo contato direto ou 
transmissão indireta. Desta forma, foram estabelecidos 
protocolos de controle de infecção odontológica e, dentre 
eles, está o uso do Equipamento de Proteção Individual 
(EPI). Em relação ao uso do EPI pode-se afirmar que: 

 

(A) os gorros de proteção devem ser de material plástico, 
capaz de cobrir o topo da cabeça, reutilizáveis e 
passíveis de serem esterilizados. 

(B) as luvas são de uso obrigatório, deverão ser 
exclusivamente de látex e para sua reutilização devem 
ser lavadas com álcool. 

(C) as máscaras de proteção devem ser descartáveis, 
adaptar-se ao rosto, cobrindo a boca e o nariz e, ainda 
assim, permitir a respiração. 

(D) o avental deve possuir bolsos para guardar objetos 
durante o atendimento, comprimento e mangas curtas 
para facilitar a movimentação. 

(E) o avental de borracha plumbífera pode ser descartável 
ou esterilizável, de uso obrigatório em procedimentos 
que utilizem aparelho de raio-X. 

 

Questão 44 

A doença periodontal tem sua origem infecciosa e é 
específica dos tecidos de suporte do dente. A gengivite e a 
periodontite são as manifestações mais comuns. 
Entretanto, tecidos infectados podem apresentar 
sangramento, inchaço, produzir odor e até mesmo a perda 
do dente. Desta forma, a Periodontia utiliza instrumentais 
específicos durante o tratamento. Dentre os raspadores, 
pode-se afirmar que: 

 

(A) o jato de bicarbonato remove manchas e depósitos 
calcificados. 

(B) as enxadas removem depósitos calcificados 
supragengivais maiores. 

(C) a faca periodontal é utilizada para incisão dos tecidos 
moles. 

(D) as curetas podem ser curvas ou retas e removem 
depósitos supragengivais. 

(E) as foices removem depósitos subgengivais. 
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Questão 45 

Os tratamentos restauradores atraumáticos (TRA), 
consistem na remoção da cárie de forma seletiva, podendo 
ser total ou parcial. Uma das vantagens desse 
procedimento é a eliminação do foco bacteriano. 
Considerando que é uma técnica comumente utilizada em 
Odontopediatria, por exemplo, fazem parte dos materiais 
necessários para sua realização: 

 

(A) moldeiras. 

(B) seringa Carpule. 

(C) aplicador de hidróxido de cálcio. 

(D) grau de borracha e espátula. 

(E) seringa aplicadora para ionômero de vidro. 

 

Questão 46 

Sobre um bloco para espatulação ou uma placa de vidro 
resfriada (sem atingir o ponto orvalho), coloca-se a 
quantidade de pó recomendada pelo fabricante, a qual é 
dividida em duas metades; e então, com o frasco 
perpendicular à superfície, o líquido é gotejado. A primeira 
metade do pó é aglutinada durante 15 segundos ao 
líquido, e depois, a segunda metade por mais 15 segundos, 
até obter-se uma mistura homogênea e brilhante. A 
descrição se refere ao material: 

 

(A) cimento de fosfato de zinco. 

(B) cimento de hidróxido de cálcio. 

(C) cimento de óxido de zinco e eugenol. 

(D) cimento de ionômero de vidro. 

(E) cimento de óxido de zinco. 

 

Questão 47 

Existem diversos tipos de materiais de moldagem de uso 
odontológico, podendo ser elásticos ou anelásticos. Dentre 
os materiais elásticos está o alginato, que apesar de 
possuir boa capacidade de reprodução das estruturas da 
cavidade oral, são passiveis de sofrerem alterações 
dimensionais. Por isso, com a finalidade de aumentar o seu 
tempo de trabalho sem causar nenhum prejuízo às suas 
propriedades, deve-se: 

 

(A) aumentar a quantidade de água, obtendo um mistura 
mais fluída. 

(B) colocar primeiro o pó e depois a água, e espatular 
vigorosamente. 

(C) utilizar água gelada, respeitando a quantidade descrita 
na orientação do fabricante. 

(D) manter o grau e a espátula no congelador, até 
atingirem o ponto de orvalho. 

(E) utilizar água morna, respeitando a quantidade descrita 
na orientação do fabricante. 

 

Questão 48 

A execução de um procedimento restaurador que almeja 
qualidade, ótimo desempenho e durabilidade, requer um 
campo operatório limpo, livre de contaminantes e 
umidade. Portanto, deve-se realizar o isolamento do 
campo operatório através do isolamento relativo ou 
absoluto. Em relação ao isolamento absoluto, podemos 
citar como desvantagem que: 

 

(A) oferece risco a pacientes com problemas psicológicos. 

(B) proporciona melhor visibilidade do campo operatório. 

(C) promove a retração e proteção dos tecidos moles. 

(D) protege o paciente contra deglutição ou aspiração de 
instrumentos e restos de materiais. 

(E) propicia um procedimento restaurador com maior 
facilidade e rapidez. 

 

Questão 49 

A realização do isolamento absoluto em Dentística 
compreende algumas etapas como o preparo do dente, a 
escolha do grampo, preparo do lençol de borracha, 
colocação do lençol de borracha e, ao término do 
procedimento, a remoção do isolamento absoluto. 
Considerando os materiais que são necessários para a 
realização do procedimento e que existem diversas 
técnicas para a sua colocação, a opção que apresenta a 
técnica que NÃO será influenciada pelo tipo de grampo 
(com ou sem asa) é a/o: 

 

(A) arco de Young junto com o lençol de borracha e com o 
grampo. 

(B) arco de Ostby junto com o lençol de borracha e 
posterior colocação do grampo. 

(C) estabilização do grampo e posterior colocação do arco 
de Young junto com lençol de borracha. 

(D) estabilização do grampo, seguida da colocação do 
lençol de borracha e posterior colocação do arco de 
Ostby. 

(E) arco de Young junto com o lençol de borracha e 
posterior colocação do grampo. 

 

Questão 50 

O controle da infecção cruzada é uma medida preventiva 
diária que deve ser praticada nos consultórios 
odontológicos. O controle da infecção a partir do uso de 
substâncias microbicidas ou microbiostáticas de uso em 
pele ou mucosa é a definição de: 

 

(A) antissepsia. 

(B) assepsia. 

(C) desinfecção. 

(D) esterilização. 

(E) limpeza. 
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Questão 51 

A prática odontológica é uma atividade profissional que 
depende do bom funcionamento de equipamentos para 
seu exercício. O compressor de ar é o equipamento que 
fornece ar comprimido para o funcionamento dos vários 

módulos do consultório odontológico, como o sistema de 
alta rotação e o sugador. Ao término do funcionamento da 
clínica a equipe auxiliar deve: 

(A) verificar se a saída de ar do tanque do compressor está 
aberta e ligar a chave para o funcionamento do 
compressor. 

(B) esperar 1 minuto com o compressor funcionando, para 
a saída completa do ar e água existentes no tanque. 

(C) fechar o dreno do tanque adequadamente e verificar o 
nível de óleo. 

(D) desligar a chave elétrica do compressor e abrir o dreno 
de todos os filtros existentes e do tanque de ar do 
compressor. 

(E) fechar o dreno dos filtros existentes e verificar a 
existência de vazamentos. 

 

Questão 52 

É essencial na prática da Odontologia que a equipe auxiliar 
conheça todos os equipamentos e instrumentos de uso 
odontológico, bem como suas funções. A respeito dos 
equipamentos acessórios, pode-se dizer que está correta a 
seguinte definição: 

 

(A) o amalgamador mecânico serve para manipulação do 
amálgama e mercúrio, pode ser, como a limalha e o 
mercúrio separado ou em cápsula. 

(B) o aparelho de raio X é utilizado para ativar as partículas 
fotossensíveis das resinas compostas utilizadas nas 
restaurações diretas. 

(C) o aparelho de fotopolimerização ou jato de 
bicarbonato é usado na remoção de placa bacteriana e 
de manchas extrínsecas nos dentes. 

(D) o aparelho de profilaxia tem como função esterilizar 
materiais através de calor úmido sob pressão, em altas 
temperaturas. 

(E) a autoclave é utilizada para realizar radiografias, 
fornecendo a imagem das estruturas bucais das raízes e 
ossos, por exemplo. 

 

Questão 53 

Equipo odontológico é o equipamento onde são montados 
e suportados os instrumentos ativos de trabalho do 
cirurgião-dentista, que são: seringa tríplice, caneta de alta 
rotação, caneta de baixa rotação, sistema para remoção de 
placa bacteriana e tártaro, fotopolimerizador, entre 
outros. Esses instrumentos ativos, normalmente chamados 
de peças de mão ou pontas, utilizam, para o seu 
funcionamento, água para refrigeração, ar comprimido e 
necessitam de eletricidade. As peças de mão, 
especialmente as canetas de alta e baixa rotação, são os 
itens que mais apresentam necessidade de manutenção. 
De uma forma resumida, devem ser observadas as 
seguintes situações: 

 

(A) lubrificar com água diariamente, ou a cada turno, no 
caso em que a utilização é muito frequente. 

(B) proceder à lavagem com enxaguatórios bucais, o que 
constitui a forma mais eficiente para a limpeza das 
peças de mão. 

(C) não retirar e retornar as peças de mão para as 
conexões, sempre fazer a assepsia e lubrificação com 
elas encaixadas no equipo. 

(D) o barulho excessivo é sinal de rolamentos que estão 
novos e com manutenção eficiente. 

(E) remover o excesso de lubrificantes; esse excesso pode 
danificar os rolamentos. 

 

Questão 54 

Para a perfeita ergonomia durante o atendimento, a 
sequência de montagem do ambiente de trabalho clínico 
deve ser observada. Devidamente paramentado, o auxiliar 
deverá pegar os materiais solicitados pelo Cirurgião 
Dentista. A respeito da instrumentação durante um 
atendimento, é correto afirmar que: 

 

(A) o Cirurgião Dentista é quem deve abrir as embalagens, 
e o auxiliar retira e organiza o instrumental sobre o 
pano de campo. 

(B) o Cirurgião Dentista deve, preferencialmente, trabalhar 
na posição, de 9 horas ou 11 horas; e o auxiliar, na 
posição de 15 horas. 

(C) o auxiliar deve estar atento para a organização dos 
instrumentais, intercalando na bandeja artigos 
contaminados com os estéreis. 

(D) o auxiliar deverá desencapar a agulha e ajudar na sua 
montagem e reencampá-la após a anestesia do 
paciente. 

(E) o Cirurgião Dentista deverá levantar-se para atender 
apenas as ligações mais importantes durante um 
atendimento clínico.. 
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Questão 55 

O conhecimento dos instrumentais odontológicos e suas 
funções específicas é essencial para boa instrumentação 
na rotina odontológica. Assim sendo, podemos dizer que o 
instrumento manual que auxilia na remoção da dentina 
cariada é denominado: 

 

(A) cureta de Lucas. 

(B) sindesmótomo. 

(C) broca de Gates Glidden. 

(D) brunidor. 

(E) escavador de dentina. 

 

Questão 56 

Ainda sobre os instrumentos odontológicos e suas funções 
específicas, pode-se dizer que o instrumento utilizado para 
anestesia dentária e para a irrigação de canais radiculares, 
ou inserção de medicamentos no conduto é a (o): 

 

(A) seringa centrix. 

(B) porta agulha Mayo. 

(C) seringa Carpule. 

(D) porta agulha castroviejo. 

(E) colgadura. 

 

Questão 57 

O hidrocolóide reversível é um material utilizado para 
moldagens, o qual apresenta características peculiares, 

pois, quando aquecido, amolece, tornando-se um líquido 
viscoso e, quando esfria, endurece, formando um sólido 
elástico. Dentre suas principais vantagens pode-se citar: 

(A) manipulação fácil e barata para uso clínico. 

(B) estabilidade dimensional de 12 horas. 

(C) o material é anelástico. 

(D) alta precisão e registro de detalhes refinados. 

(E) equipamento mínimo necessário. 

 

Questão 58 

As moldeiras são instrumentos usados para se inserir o 
material de moldagem, para ser levado à boca do paciente 
durante a realização de uma moldagem odontológica. 
Dependendo do tipo de moldagem a ser realizado, 
podemos variar o tipo de moldeira mais indicado. Sendo 
assim, para uma moldagem funcional em prótese total, 
utilizando o poliéter, o Dentista deverá solicitar ao auxiliar 
que busque uma moldeira: 

 

(A) de destoque do tipo Vernes perfuradas. 

(B) parcial perfurada.  

(C) de estoque do tipo Vernes lisa. 

(D) moldeira individual ou personalizada em acrílico. 

(E) moldeira de Zanetti lisa. 

 

Questão 59 

O conhecimento das principais técnicas de escovação 
descritas na literatura odontológica é de extrema 
importância para todos os componentes da equipe de 
saúde bucal, pois é tarefa destes a instrução de higiene 
oral dos pacientes. Então, a técnica, indicada em 
Odontopediatria, que se baseia na realização de 
movimentos circulares com a ponta das cerdas sobre as 
faces vestibulares, oclusais, linguais e palatinas dos dentes, 
que também é conhecida como técnica da bolinha, é 
nomeada de: 

 

(A) técnica de Fones. 

(B) técnica de Bass. 

(C) técnica de Bass modificada. 

(D) técnica de Stillmann. 

(E) técnica de Chartes. 

 

Questão 60 

Biossegurança abrange normas e procedimentos 
destinados a prevenir, controlar, tornar menos intenso ou 
eliminar riscos inerentes às atividades que possam 
interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde 
humana e o meio ambiente. Nesse contexto os serviços de 
saúde, incluindo os odontológicos, devem adotar medidas 
de Precauções-Padrão ou Básicas que, por definição, são 
medidas: 

 

(A) que devem ser tomadas após a ocorrência de acidentes 
com perfuro cortantes contaminados por um indivíduo-
fonte portado de doença infecciosa. 

(B) de prevenção que devem ser utilizadas a fim de se 
obter o diagnóstico de doença infecciosa transmissível 
em um usuário de um serviço de saúde. 

(C) de prevenção que devem ser utilizadasindependente 
de diagnóstico confirmado ou presumido de doença 
infecciosa transmissível no indivíduo-fonte. 

(D) profiláticas adotadas em um serviço de saúde, com o 
intuito de colocar em quarentena os indivíduos 
contaminados. 

(E) que devem ser adotadas pelos pacientes com 
diagnóstico presumido de doença infectocontagiosa 
para evitar a contaminação dos profissionais de saúde.  

 


