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      PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  

 

 

       TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL  
Código da Prova  

T02 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Às vezes a simplicidade e o silêncio dizem mais que a 
eloquência planejada. ”(William Shakespeare) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (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, as formas corretas 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 da prova, 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 abaixo e responda ao que se pede. 

 

RETRATO 
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 

                                       Cecília Meireles  

 

 

Questão 1 

A alternativa que apresenta a mensagem do poema é: 

 

(A) a revolta de uma mulher envelhecida. 

(B) a solidão que a posteridade pode trazer. 

(C) a transitoriedade da vida e suas marcas. 

(D) a frustração de alguém que se perdeu de si. 

(E) o desamor que uma vida vazia pode trazer. 

 

Questão 2 

Nesse poema predomina o tom de: 

 

(A) gratidão. 

(B) desespero. 

(C) esperança. 

(D) melancolia. 

(E) hostilidade. 

 

Questão 3 

Nos versos “eu não tinha este coração que nem se 
mostra.”, a palavra grifada tem a sua análise 
morfossintática descrita, com acerto, em: 

 

(A) pronome relativo/objeto direto. 

(B) pronome indefinido/predicativo. 

(C) conjunção/vocativo. 

(D) palavra de realce/objeto indireto. 

(E) pronome relativo/sujeito. 

 

Questão 4 

A opção em que todas as alternativas apresentam dígrafo 
é: 

 

(A) assim – magro – espelho. 

(B) estante – manhã – pierrô.  

(C) carroça – perdido – achado.  

(D) coalhada – nascimento – grude. 

(E) mudança – ninho- bicicleta. 

 

Questão 5 

Na frase “Ouvi Beethoven com emoção.”, a figura de 
linguagem empregada é a: 

 

(A) metonímia. 

(B) metáfora. 

(C) prosopopeia. 

(D) sinestesia. 

(E) perífrase. 

 

Questão 6 

Na frase “Todos buscam o saber das coisas.”, o processo 
de formação da palavra grifada é o de derivação: 

 

(A) regressiva. 

(B) imprópria. 

(C) prefixal. 

(D) sufixal. 

(E) prefixal e sufixal. 

 

Questão 7 

A opção abaixo que NÃO obedece ao padrão da norma 
culta da língua quanto à concordância verbal é: 

 

(A) Não havia sugestões para serem levadas. 

(B) Fomos nós quem pagou a conta do restaurante. 

(C) Da antessala, ouvia-se claramente os gritos do 
paciente. 

(D) Decidiu-se todos saírem mais cedo da festa. 

(E) Noventa por cento das vítimas sobreviveram. 

 

Questão 8 

Na frase “Eu adquiria aquela amargura à medida em que 
envelhecia.”, o período é: 

 

(A) simples. 

(B) composto por subordinação. 

(C) composto por coordenação. 

(D) de oração absoluta. 

(E) composto por coordenação e subordinação. 

 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
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Questão 9 

No período “Eles irão superar os problemas desde que 
aceitem a proposta.”, a expressão grifada tem o seguinte 
valor semântico: 

 

(A) consequência. 

(B) concessão. 

(C) proporção. 

(D) condição. 

(E) oposição. 

 

Questão 10 

Dentre as opções abaixo, a que está em DESACORDO com 
a norma culta da língua, em relação à regência nominal, é: 

 

(A) Os jogadores treinaram muitos chutes em gol. 

(B) As crianças prestavam bastante atenção ao professor. 

(C) Eles já foram assíduos em reunião de pais, na escola. 

(D) Não conheço nenhum deputado por Sergipe. 

(E) Na época éramos moradores na Av. Rio Branco. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

A matéria-prima para produção de energia elétrica 
atualmente vem mudando do modelo tradicional baseado 
em fontes como carvão e petróleo, para outras mais 
sustentáveis, como por exemplo, a energia gerada a partir 
das massas de ar em movimento (vento), conhecida como 
energia: 

 

(A) hidroelétrica. 

(B) eólica. 

(C) biomassa. 

(D) fóssil. 

(E) nuclear. 

 

Questão 12 

Segundo o IBGE, quanto aos dados de cor ou raça da 
população brasileira, temos que a maioria dos brasileiros 
é: 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
2012-2019. 

(A) branca. 

(B) preta. 

(C) parda. 

(D) amarela. 

(E) indígena. 

 

Questão 13 

A pandemia que acomete o mundo é causada pelo Corona 
vírus, também chamado de Covid-19, que já matou 
milhares de pessoas, espalhando-se por cinco continentes. 
É sabido que o referido vírus causa infecções respiratórias, 
com sintomas como tosse, falta de paladar, entre outros, e 
foi notificada em humanos pela primeira vez no(a)(s): 

 

(A) Japão. 

(B) Estados Unidos. 

(C) Itália. 

(D) China. 

(E) Tailândia. 
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Questão 14 

O desenvolvimento sustentável de Rondônia faz parte do 
Plano Estratégico do Governo, lançado em 2019. Assim, 
em fevereiro de 2020 foram adquiridos alguns 
equipamentos tecnológicos destinados à preservação e 
fiscalização do meio ambiente, e ao reforço no combate 
aos danos causados às riquezas naturais presentes em 
Rondônia, peculiares de um estado amazônico, 
privilegiado pela diversidade florestal e de fauna. Entre 
esses equipamentos, são considerados fundamentais para 
auxiliar na prevenção e no combate ao desmatamento e 
aos incêndios florestais, intensificando a fiscalização de 
ocorrências em áreas de mata fechada e com difícil acesso, 
os: 

 

(A) separadores de óleo. 

(B) aviões concorde. 

(C) agrotóxicos. 

(D) guindastes. 

(E) drones. 

 

Questão 15 

A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, mas 
em cada esfera de governo é exercida por um órgão 
diferente. Na esfera da União, a direção do SUS é exercida 
pelo(a): 

 

(A) Ministério da Integração Nacional. 

(B) Ministério da Saúde. 

(C) Secretaria de Saúde da União. 

(D) Secretaria de Saúde do Estado. 

(E) Secretaria de Saúde do Município. 

 

Questão 16 

Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o espaço geográfico 
contínuo constituído por agrupamentos de municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais, e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde, chama-se: 

 

(A) portas de entrada. 

(B) portas de saída. 

(C) região de saúde. 

(D) rede de atenção à saúde. 

(E) sistema único de saúde privada. 

 

Questão 17 

A assistência terapêutica integral consiste em:  

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse 
para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com 
as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico 
para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na 
falta do protocolo, em conformidade com o disposto no 
art. 19-P da Lei 8080/90; 

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime 
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde 
(SUS), realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado. 

Para efeito dessa definição de assistência terapêutica 
integral, é correto afirmar que órteses e próteses são 
consideradas: 

(A) produtos de interesse para a saúde. 

(B) produtos de interesse para o meio ambiente. 

(C) peças fundamentais para obtenção de recursos do 
Fundo Nacional de Tecnologia - FNT, destinado a 
premiar e incentivar projetos inovadores na área da 
saúde. 

(D) peças fundamentais para obtenção de recursos do 
Fundo Nacional de Tecnologia - FNT, destinado a 
premiar e incentivar projetos inovadores na área do 
meio ambiente. 

(E) equipamentos de proteção individual (EPI’s) para a 
medicina do trabalho. 

 

Questão 18 

São atuações do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I- intervenção no Ministério da Economia; 
II- serviços de urgência e emergência; 
III- distribuição gratuita de medicamentos. 

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s): 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, e III, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) III, apenas. 

 

Questão 19 

A lista de notificação compulsória inclui as seguintes 
doenças e agravos, EXCETO: 

 

(A) casos de óbito por dengue. 

(B) casos de óbito por suspeita de doença pelo vírus Zika. 

(C) insuficiência renal. 

(D) febre amarela. 

(E) cólera. 
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Questão 20 

Segundo as Leis nº 8.080/90 e nº 12.466/11, para auxiliar 
no custeio de suas despesas institucionais, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 
de regra, receberão recursos do orçamento geral da União 
por meio do(a): 

 

(A) Município integrante do SUS. 

(B) Fundo Monetário Internacional (FMI). 

(C) Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA). 

(D) Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

(E) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

Existem diversos tipos de instrumentais e equipamentos de uso 
odontológico. Por isso, uma ampla gama deles poderá ser 
utilizada variando de acordo com a especialidade do Cirurgião 
Dentista. Desta forma, é importante saber identificar os 
materiais, diferenciá-los quanto à sua função e conhecer sua 
correta forma de uso. Sendo assim, na Periodontia, o 
instrumento que é utilizado com movimento de tração e 
impulsão é a/o: 

 

(A) lima cirúrgica periodontal. 

(B) foice. 

(C) cureta. 

(D) enxada. 

(E) cinzel. 

 

Questão 22 

A Ortodontia é a área da Odontologia que está relacionada com o 
estudo do crescimento do complexo craniofacial, com o 
desenvolvimento da oclusão e com o tratamento das anomalias 
dentofaciais. Desta forma, são necessários diversos instrumentais 
específicos dessa especialidade a fim de se executar uma boa 
prática clínica. Considerando o exposto, o instrumento que é 
utilizado para fazer degraus e alças é o alicate: 

 

(A) universal. 

(B) de Tweed. 

(C) de Angles. 

(D) de Nance. 

(E) de La Rosa 

 

Questão 23 

Há muitos anos, diversas regiões do Brasil se deparam com 
a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente 
pelo acúmulo de água parada. Como consequência, ocorre 
o aumento do número de casos das doenças por ele 
provocadas. Dentre as mais conhecidas temos a Dengue. 
Sabendo-se que os casos de Dengue fazem parte da Lista 
Nacional de Notificação Compulsória, ela deve ser do tipo: 

 

(A) notificação compulsória mediata. 

(B) notificação compulsória negativa. 

(C) notificação compulsória imediata. 

(D) notificação compulsória dos dias úteis da semana. 

(E) notificação compulsória semanal. 
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Questão 24 

Durante a vida das pessoas, todas terão dois conjuntos de 
dentes durante três períodos de dentição, chamados de 
dentição decídua, mista e permanente. O primeiro período 
chamado de dentição decídua, tem seu início por volta dos 
6 meses de idade com a erupção dos incisivos centrais 
inferiores decíduos e termina por volta dos 6 anos de 
idade, com a erupção do primeiro molar permanente; 
quando se inicia a dentição mista. Assim sendo, a dentição 
decídua possui o seguinte total de dentes:  

 

(A) 28. 

(B) 32. 

(C) 20. 

(D) 16. 

(E) 24. 

 

Questão 25 

Para a realização de restaurações com excelente 
qualidade, além da escolha do material dentário mais 
adequado para a situação, ele deve ser inserido na 
cavidade com o campo operatório limpo e livre de 
umidade. Para tanto, deve-se realizar o isolamento do 
campo operatório, que pode ser absoluto ou relativo. Ao 
considerarmos a técnica de isolamento absoluto e todos os 
materiais necessários para a sua correta execução, NÃO é 
indicado o uso de:  

 

(A) grampos de isolamento. 

(B) vaselina como lubrificante. 

(C) canetas do tipo retroprojetor. 

(D) fio dental. 

(E) espátula nº 1. 

 

Questão 26 

As moldeiras podem ser de diversos tipos, variando 
modelo, tamanho e material em que foram 
confeccionadas. Devem possuir uma rigidez suficiente para 
levar o material de moldagem para dentro da cavidade, 
mantê-lo pressionado aos dentes, não quebrar durante a 
remoção e evitar entortar a impressão pronta. Portanto, a 
fim de garantir a qualidade final do modelo, a seleção das 
moldeiras deve seguir alguns critérios. Dentre esses 
critérios NÃO é correto:  

 

(A) estender-se aproximadamente 2 a 3 m além da área 
tuberosa do arco. 

(B) ser  confortável para o paciente. 

(C) permitir de 2 a 3 mm de material entre a moldeira e as 
bordas incisais ou oclusais dos dentes. 

(D) ter o maior tamanho possível que caiba na boca do 
paciente, independentemente dos dentes. 

(E) se estender ligeiramente além das superfícies 
vestibulares dos dentes. 

 

Questão 27 

Após o ato de moldagem, é obtido um molde que será 
preenchido com gesso. Posteriormente, a presa final do 
gesso e sua separação do molde, tem-se um modelo. 
Portanto, modelo é a reprodução em positivo do arco 
dental e tecidos coadjuvantes. Para a confecção de um 
modelo de qualidade, é necessário também, fazer a 
correta seleção do gesso a ser utilizado de acordo com a 
precisão que se espera ter do modelo. Desta forma, para 
um modelo de trabalho para a confecção de uma prótese 
parcial fixa, deve ser utilizado o gesso:  

 

(A) tipo I. 

(B) tipo II. 

(C) tipo III. 

(D) tipo IV. 

(E) tipo V. 

 

Questão 28 

Atualmente, o mundo está vivendo os efeitos da pandemia 
do COVID-19. Devido a isso, muito tem-se discutido acerca 
das medidas de proteção para evitar a sua transmissão. 
Contudo, o consultório odontológico é caracterizado como 
sendo um ambiente com muitos aerossóis, e por isso é de 
extrema importância a adoção de um protocolo eficaz e 
seguro para o controle de infecções odontológicas. 
Considerando que este protocolo é dividido em três partes 
e que as precauções padrão são uma delas, NÃO faz parte 
dessas precauções as medidas de:  

 

(A) imunização. 

(B) higiene das mãos. 

(C) o uso de equipamentos de proteção individual. 

(D) descarte de resíduos perfurocortantes. 

(E) higiene do cabelo. 
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Questão 29 

Corriqueiramente, o Cirurgião-Dentista necessita realizar 
exames complementares para estabelecer um correto 
diagnóstico. Dessa maneira, um dos exames mais 
utilizados na prática clínica são as radiografias intraorais. 
Elas devem ser montadas e armazenadas de forma correta, 
a fim de evitar danos aos filmes, além de facilitar e agilizar 
a interpretação do exame. Utilizando o modelo de cartela 
radiográfica abaixo, considere que os números indicam o 
local de organização dos filmes.  

 

 

Assim, as radiografias dos dentes 33, 28, 22, 14, 41, 45 e 
37, serão organizadas respectivamente nos números: 

 

(A) 13, 15, 11, 1, 10, 5 e 17. 

(B) 3, 8, 2, 4, 1, 5 e 7. 

(C) 8, 2, 6, 14, 10, 18 e 4. 

(D) 13, 14, 11, 2, 10, 18 e 4. 

(E) 8, 1, 6, 15, 10, 17 e 5. 

 

Questão 30 

Existe uma gama enorme de diferentes equipamentos, 
ferramentas e instrumentais na clínica odontológica e a 
sua correta manutenção garantirá o prolongamento da sua 
vida útil. Tendo em vista que a conservação dos materiais e 
equipamentos permite um cotidiano mais tranquilo e 
produtivo, deve-se sempre lembrar de ler o manual de uso 
para conseguir explorar ao máximo o potencial desses 
equipamentos e ferramentas. Dessa forma, algumas 
precauções gerais podem ser adotadas para todos os 
equipamentos, dentre elas podemos citar:  

 

(A) após operar o equipamento, deixar ligado para que 
esteja pronto para o próximo uso. 

(B) a limpeza deve ser feita com um pano molhado, 
detergente neutro e cloro para desinfecção. 

(C) relatar ao técnico os sintomas, de um defeito para que 
seja diagnosticado mais rápido e eficientemente o 
problema. 

(D) deixar correr bastante água na cuba da unidade 
suctora, para criar um grande volume e facilitar a 
limpeza. 

(E) caso aconteça de cair líquido, aguardar um tempo para 
sua evaporação e ligar o equipamento em seguida. 

 

Questão 31 

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados 
de forma regular e automática. Para que os Municípios, 
Estados e Distrito Federal possam receber o referido 
recurso, eles deverão contar com determinados requisitos, 
que caso não sejam cumpridos, acarretará que os recursos 
sejam administrados pelos Estados ou pela União, 
respectivamente. Desta forma, NÃO é requisito contar com 
o(a):  

 

(A) Conselho de Saúde com composição paritária. 

(B) Conferência de Saúde. 

(C) Plano de Saúde. 

(D) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 
Salários. 

(E) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 
orçamento. 

 

Questão 32 

A respeito da lei que discorre sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, em cada esfera do governo 
deverá contar com as instâncias colegiadas de Conferência 
de Saúde e o Conselho de Saúde. Em relação a essas 
instâncias, é correto afirmar que: 

 

(A) a Conferência de Saúde deverá se reunir a cada dois 
anos, com a representação das classes sociais 
economicamente menos favorecidas para avaliar a 
situação da saúde. 

(B) o Conselho de Saúde atuará na formulação de 
estratégias e controle da execução da política de saúde 
na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
financeiros. 

(C) tanto o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 
quanto o Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde terão representação no Fundo Nacional de 
Saúde. 

(D) os representantes dos usuários estarão em maior 
quantidade nos Conselhos de Saúde e Conferências em 
comparação aos demais segmentos. 

(E) as normas de funcionamento e a organização das 
Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde serão 
estabelecidos em regimento aprovado pela União. 
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Questão 33 

A notificação compulsória é competência de médicos e 
outros profissionais da saúde, responsáveis pelos serviços 
públicos e privados de saúde que prestam assistência ao 
paciente, além de unidades laboratoriais e instituições de 
pesquisa. Além disso, independentemente da forma como 
será realizada, ela também será registrada no sistema de 
informação e seguirá o fluxo de compartilhamento entre 
as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, 
estabelecido pela Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS/MS). Por conseguinte, a definição de notificação 
compulsória é:  

 

(A) procedimento facultativo para estabelecimento de 
saúde estratégico para a vigilância de morbidade, 
mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a 
saúde pública. 

(B) doença ou morte de animal ou de grupos de animais 
que possa representar riscos à saúde pública. 

(C) comunicação obrigatória à autoridade de saúde, sobre 
a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, 
agravo ou evento de saúde pública. 

(D) situação que pode constituir potencial ameaça à saúde 
pública, como a ocorrência de surto ou epidemias 
considerando o potencial de disseminação e gravidade 
decorrentes de desastres. 

(E) enfermidade ou estado clínico que represente ou possa 
representar dano significativo para os seres humanos. 

 

Questão 34 

A Lei nº 12.466/11 acrescenta dois artigos à Lei nº 
8.080/90 que estabelece as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. Dentre as 
resoluções, a fixação de diretrizes sobre as regiões de 
saúde, distrito sanitário, integração de territórios, 
referência e contrarreferência e demais aspectos 
vinculados à integração das ações e serviços de saúde 
entre os entes federados é um dos objetivos: 

 

(A) do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 

(B) das Comissões Intergestoras Unipartide. 

(C) do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde. 

(D) das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite. 

(E) dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde. 

 

Questão 35 

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, as Regiões de 
Saúde são espaços geográficos contínuos formados por 
agrupamentos de municípios limítrofes com a finalidade de 
integrar a organização, planejamento e execução de ações 
e serviços de saúde. Elas são instituídas pelo Estado em 
articulação com os municípios respeitando diretrizes 
firmadas na Comissão Intergestores Tripartite. Para que se 
possa instituir Regiões de Saúde, elas devem conter ações 
e serviços mínimos. NÃO faz parte desse conjunto de ações 
e serviços a(os): 

 

(A) atenção primária. 

(B) atenção psicossocial. 

(C) urgência e emergência. 

(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

(E) especiais de acesso aberto. 

 

Questão 36 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por ações e 
serviços de saúde que foram desenvolvidas de acordo com 
diretrizes da previstas na Constituição Federal, e 
obedecendo alguns princípios. Representado pelo 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema, esta descrição corresponde ao princípio chamado 
de:  

 

(A) igualdade. 

(B) integralidade. 

(C) hierarquização. 

(D) regionalização. 

(E) universalidade. 

 

Questão 37 

De acordo com a Lei nº 8.080/90, o Estado tem o dever de 
garantir a saúde através da formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais objetivando à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos, assegurando acesso 
universal, igualitário às ações e serviços para promoção, 
proteção e recuperação. Desta forma, NÃO faz parte da 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):  

 

(A) vigilância sanitária. 

(B) saúde do trabalhador. 

(C) assistência terapêutica integral, excluindo 
farmacêutica. 

(D) vigilância epidemiológica. 

(E) colaboração na proteção do meio ambiente. 
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Questão 38 

Dentre os processos de controle da infecção no ambiente 
odontológico, devemos considerar o processo de 
desinfecção. Seu objetivo é eliminar todos os 
microrganismos ou objetos inanimados patológicos, com 
exceção dos endósporos bacterianos. Portanto, ter 
conhecimento acerca das soluções antissépticas, suas 
indicações e o correto uso, é de suma importância para o 
controle da infecção. Desta forma, a única solução que age 
como desinfetante e esterilizante na presença de matéria 
orgânica é o: 

 

(A) ácido peracético. 

(B) compostos quaternários de amônia. 

(C) formaldeídos. 

(D) álcool etílico 70%. 

(E) fenóis. 

 

Questão 39 

Em tempos de Pandemia da COVID-19 muito se tem 
questionado sobre o controle de infecção dentro do 
consultório odontológico. Esse controle é feito através de 
um conjunto de procedimentos dentre os quais podemos 
citar a identificação de risco dos pacientes através de um 
questionário de saúde detalhado. A respeito da 
identificação dos pacientes de alto risco e as medidas a 
serem tomadas a fim de reduzir o risco da infecção cruzada 
no ambiente odontológico, podemos afirmar que: 

 

(A) é recomendável, sempre que possível, evitar o uso de 
isolamento absoluto e sobretudo das bombas de 
sucção a vácuo. 

(B) apenas em pacientes de alto risco devemos realizar 
uma avaliação criteriosa da história médica, com 
atenção especial a anamnese e exames extra e 
intrabucais. 

(C) antes do atendimento clínico recomenda-se o 
bochecho antisséptico com a clorexidina a 4% ou a 
polivinilpirrolidona a 10% com 1% de iodo ativo. 

(D) pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, 
tais quais gripe e herpes, devem ser orientados a não 
frequentarem o consultório odontológico durante a 
fase ativa da doença. 

(E) pacientes com doenças infecciosas deverão ser 
atendidos sempre no primeiro horário, e pacientes com 
baixa imunidade deverão ser atendidos no último. 

 

Questão 40 

Dentre os componentes do sistema periodontal incluem-se 
as seguintes estruturas, EXCETO a(o): 

 

(A) gengiva. 

(B) ligamento periodontal. 

(C) cemento. 

(D) canal radicular. 

(E) osso alveolar. 

 


