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Um advogado tinha doze filhos, precisava sair da casa onde morava e alugar outra, mas não conseguia por causa do 
monte de crianças. 

Quando ele dizia que tinha doze filhos, ninguém queria alugar, porque sabiam que a criançada iria destruir a casa, e 
ele não podia dizer que não tinha filhos, não podia mentir; afinal os advogados não mentem. Ele estava ficando 
desesperado, o prazo para se mudar estava se esgotando. 

Daí teve uma ideia: mandou a mulher ir passear no cemitério com onze dos filhos. 
Pegou o filho que sobrou e foi ver casas junto com o agente da imobiliária. Gostou de uma, e o agente perguntou 

quantos filhos ele tinha. Ele respondeu que tinha doze. 
Daí o agente perguntou: “Mas onde estão os outros?”. 
E ele respondeu, com um ar muito triste: "Estão no cemitério, junto com a mamãe deles".  
E foi assim que ele conseguiu alugar uma casa sem mentir... 
 
MORAL: A inteligência faz a diferença; não é necessário mentir, basta escolher as palavras certas. 

 
Adaptado de https://www.facebook.com/diariojurista/posts/584960891622563. Acesso em 02/03/2020. 

 
01. No trecho “Ele respondeu que tinha doze” (l. 08), contam-
se quantas vogais e quantas semivogais? 
(A) 11 vogais e 01 semivogal. 
(B) 10 vogais e 01 semivogal. 
(C) 09 vogais e 02 semivogais. 
(D) 08 vogais e 02 semivogais. 
 

02. Analise este trecho “afinal os advogados não mentem” (l. 
04). Entre as opções seguintes, qual grupo destacado exerce a 
mesma função sintática de “os advogados”? 
(A) “Pegou o filho que sobrou” (l. 07). 
(B) “Ele respondeu que tinha doze” (l. 08). 
(C) “basta escolher as palavras certas” (l. 13). 
(D) “precisava sair da casa onde morava” (l. 01). 
 

03. Assinale a afirmação que NÃO tem correspondência com o 
conteúdo do texto em análise. 
(A) O número de filhos do advogado representava um obstáculo 

para ele mudar de domicílio. 
(B) A última resposta do advogado representava uma verdade 

planejada por ele próprio. 
(C) Inexistia a necessidade de o advogado mentir a respeito da 

quantidade de filhos. 
(D) Alugar uma casa tendo doze filhos poderia constituir a 

destruição desse imóvel. 
 

04. Quanto às orações constantes do primeiro parágrafo (l. 01 e 
02), é correto afirmar que NÃO existe oração: 
(A) subordinada adverbial nesse trecho. 
(B) substantiva nesse fragmento do texto. 
(C) subordinada adjetiva nessa passagem. 
(D) coordenada assindética nesse excerto. 
 

05. Com relação à posição do acento tônico, no trecho “'Estão 
no cemitério, junto com a mamãe deles'” (l. 10), assinale a 
opção INCORRETA. 
(A) Tem-se um proparoxítono. 
(B) Existem monossílabos átonos. 
(C) Existem duas palavras oxítonas. 
(D) Há quatro vocábulos paroxítonos.  
 

06. O numeral “doze” (l. 01) é classificado como: 
(A) ordinal. 
(B) cardinal. 
(C) fracionário. 
(D) multiplicativo. 

 
07. No fragmento textual “e o agente perguntou quantos filhos 
ele tinha” (l. 07 e 08), os verbos “perguntar” e “ter” estão 
flexionados, respectivamente, nos pretéritos: 
(A) imperfeito e mais-que-perfeito do indicativo. 
(B) mais-que-perfeito e perfeito do indicativo. 
(C) imperfeito e perfeito do indicativo. 
(D) perfeito e imperfeito do indicativo. 
 
08. Em “ninguém queria alugar, porque sabiam que a 
criançada iria destruir a casa” (l. 03), a conjunção “porque” 
exprime a relação semântica de: 
(A) causa. 
(B) tempo. 
(C) condição. 
(D) finalidade. 
 
09. O advogado, quando disse ao agente imobiliário que “'Estão 
no cemitério, junto com a mamãe deles'" (l. 10), queria que o 
agente acreditasse que sua mulher e seus outros filhos: 
(A) gostavam de passear no cemitério. 
(B) deveriam visitar um túmulo. 
(C) tinham ido passear lá. 
(D) haviam morrido. 
 
10. As palavras “cemitério” (l. 06) e “imobiliária” (l. 07) são 
acentuadas graficamente, uma vez que: 
(A) são paroxítonas terminadas em ditongo crescente oral. 
(B) todas as proparoxítonas reais devem ser acentuadas. 
(C) as vogais tônicas estão pospostas a um hiato. 
(D) terminam em ditongo decrescente nasal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Para identificação e localização de alterações durante o 
exame clínico odontológico, classificou-se a porção coronária 
dos dentes em faces. Assinale a alternativa que corresponde às 
faces livres: 
(A) lingual e mesial. 
(B) distal e lingual. 
(C) vestibular e palatina.  
(D) palatina e distal. 
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12. De acordo com a estrutura dentária, marque a alternativa 
CORRETA. 
(A) A dentina possui a estrutura mais dura e densamente 

mineralizada. 
(B) O cemento é translúcido e responsável pelo brilho do dente. 
(C) A dentina é a estrutura responsável pela coloração do dente. 
(D) O órgão pulpar é organizado em túbulos e em canalículos os 

quais desempenham papel importante na condução de 
estímulos externos. 
 

13. Os molares inferiores são inervados pelos ramos do nervo: 
(A) infraorbital. 
(B) mentual. 
(C) maxilar. 
(D) alveolar inferior. 

 
14. O nervo craniano responsável pela sensibilidade facial é o: 
(A) facial. 
(B) trigêmeo. 
(C) acessório. 
(D) glossofaríngeo. 

 
15. Qual bactéria demonstra uma maior associação com as 
doenças periodontais destrutivas? 
(A) Porphyromonas gingivalis. 
(B) Streptococcus mutans. 
(C) Actinomyces. 
(D) Peptostreptococcus. 
 
16. Streptococcus mutans é a principal espécie em biofilme 
dentário humano relacionado com a etiopatogenia da cárie. 
Assinale a característica que pode ser relacionada à capacidade 
dos Estreptococos mutans de produzir lesões cariosas: 
(A) produção de subproduto da sacarose gerador de mau hálito. 
(B) indução à formação de língua saburrosa ou língua pilosa 

negra em pacientes imunocomprometidos. 
(C) síntese de polissacarídeos insolúveis no metabolismo da 

sacarose. 
(D) colonização de superfícies dentárias e linguais.  

 
17. Em relação ao controle da infecção cruzada na prática 
odontológica, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) O procedimento de higienização das mãos deve ser realizado 

somente após do uso das luvas, diminuindo assim a sua 
contaminação. 

(B) Na antissepsia das mãos, pode-se utilizar produtos à base de 
iodopovidine, álcool 70% e hipoclorito de sódio a 1%. 

(C) A limpeza dos artigos é fundamental antes de serem 
submetidos a um meio esterilizante, pois a presença de 
sangue, de saliva e de gorduras cria um ambiente protetor 
dificultando a esterilização. 

(D) A toalha de pano para secagem das mãos ou dos materiais 
não constitui um meio de contaminação cruzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Na prática odontológica, alguns conceitos devem ser 
abordados pelo Técnico em Higiene Dental para evitar a 
infecção cruzada. Assim, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) As películas das radiografias após o processamento devem 

ser desinfetadas com álcool a 70% antes do arquivamento 
no prontuário. 

(B) Infecção cruzada consiste na transmissão de agentes 
infecciosos entre paciente e paciente ou entre paciente e 
equipe odontológica. 

(C) Os conhecimentos básicos acerca de transmissão das 
infecções cruzadas odontológicas são de responsabilidade 
somente do cirurgião-dentista, pois este é mais susceptível 
do que o restante da equipe odontológica. 

(D) O dique de borracha é recomendado somente durante os 
procedimentos endodônticos. 

 
19. Marque a alternativa que representa materiais considerados 
artigos críticos e que podem ser reprocessados para uso na 
Odontologia.  
(A) Espelho bucal, sonda exploradora e pinça clínica. 
(B) Descolador de Molt, curetas periodontais, alavanca reta. 
(C) Seringa descartável, seringa carpule, bandeja. 
(D) Sugador cirúrgico descartável, agulhas de sutura, fio de 

sutura. 
 
20. O processamento do instrumental odontológico referente 
aos artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou 
esterilização. Assinale a alternativa que corresponde à 
desinfecção. 
(A) É a remoção física dos resíduos e a redução do número de 

microrganismos de determinada área. 
(B) É a eliminação de todos os microorganismos, esporos, 

bactérias, fungos e protozoários de determinada área. 
(C) É o processo físico ou químico que elimina a maioria dos 

microorganismos patogênicos de objetos inanimados e de 
superfícies, com exceção de esporos bacterianos. 

(D) É o conjunto de procedimentos padronizados que visam 
minimizar o risco de contaminação de pessoas e do 
ambiente. 

 

21. A indicação para a prescrição de soluções de bochecho com 
clorexidina a 0,12% na Odontologia tem a função de: 
(A) remineralizar o esmalte em paciente com refluxo. 
(B) estimular a salivação em casos de xerostomia. 
(C) agir como antisséptico químico com ação antifúngica e 

antibacteriana.  
(D) corar a placa bacteriana no procedimento de evidenciação. 
 

22. A ergonomia é o estudo da relação e das normas 
estabelecidas entre o indivíduo e o ambiente de trabalho no 
qual está inserido. Estuda as mais variadas posições adaptativas 
no meio de trabalho a fim de auxiliar na diminuição de lesões 
causadas pela inadequação das posições e no uso de músculos e 
de articulações erroneamente. Qual alternativa representa uma 
prática ergonômica no consultório odontológico pelos 
profissionais: 
(A) sentar-se com as plantas dos pés apoiadas nos pés do 

mocho. 
(B) sentar-se no mocho com as costas eretas e afastadas do 

encosto. 
(C) realizar muitos movimentos tipo 5. 
(D) manter os braços próximos ao corpo. 
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23. Antes de qualquer procedimento cirúrgico, o cirurgião-
dentista deve realizar a antissepsia da pele. A solução indicada 
em casos de paciente alérgico ao iodo é: 
(A) polivinilpirrolidona a 5%. 
(B) álcool etílico a 75%. 
(C) glutaraldeído a 2%. 
(D) clorexidina a 4%. 

 
24. Para trabalhar de forma ergonômica em um consultório, um 
THD, destro, deverá ocupar qual posição para realizar remoção 
do biofilme de um paciente? 
(A) 7h a 12h. 
(B) 1h a 4h. 
(C) 5h a 8h. 
(D) 12h a 2h. 

 
25. Visando à manutenção da biossegurança e da ergonomia em 
um procedimento cirúrgico, o trabalho a quatro mãos é de 
extrema importância no consultório odontológico. Assim, na 
instrumentação cirúrgica, cabe ao THD: 
(A) manter a aspiração do lado oposto em que se encontra. 
(B) não tocar o palato mole do paciente com a cânula. 
(C) obstruir com a mão a área de trabalho do cirurgião-dentista. 
(D) utilizar a cânula para retrair tecidos moles, como a língua. 

 
26. Marque a alternativa CORRETA que corresponde à 
orientação certa para higienização das próteses parciais 
removíveis (PPRs) retidas a grampos metálicos. 
(A) Remover a prótese durante a noite e deixar submersa em 

um copo d’água contendo 1 colher de hipoclorito de sódio. 
(B) Realizar escovação da prótese sem removê-la da boca, 

utilizando escova de cerdas duras e qualquer dentifrício 
fluoretado. A higienização das PPRs deve ser exclusivamente 
feita pelo cirurgião-dentista. 

(C) A higienização das PPRs deve ser exclusivamente feita pelo 
cirurgião-dentista. 

(D) Escovação da prótese deve ser fora boca com sabão neutro 
e submersão em soluções efervescentes. 

 
27. Em relação aos materiais dentários abaixo, marque a 
alternativa que representa um material que, manipulado 
previamente, restaura o dente definitivamente: 
(A) amálgama. 
(B) resina acrílica. 
(C) resina bisacrílica. 
(D) cimento de óxido de zinco e eugenol. 

 
28. Qual cimento odontológico é manipulado a partir do sistema 
pasta-pasta que é indutor de formação de dentina reparadora e 
também pode ser usado na cimentação provisória de próteses 
temporárias? 
(A) Resinoso. 
(B) De Óxido de Zinco. 
(C) De Fosfato de Zinco. 
(D) De Hidróxido de Cálcio. 
 
 
 
 
 
 
 

29. “O Tratamento Restaurador Atraumático (ART, do original 
em inglês Atraumatic Restorative Treatment) foi criado na 
Tanzânia nos anos 1980s em resposta à dificuldade de tratar os 
pacientes de maneira convencional, pois, em muitas localidades 
do país, não havia energia elétrica para acionar os motores 
odontológicos. Assim, os precursores do ART preconizaram o 
uso de escavadores manuais para remover o tecido dentinário 
cariado e o preenchimento da cavidade com cimento de 
policarboxilato. (...) Em seguida, foi usado o 
___________________ em substituição ao cimento de 
policarboxilato.” 

(Texto extraído do artigo de Navarro MFL; Leal SC; 
Lolina GF; Villena RS. Rev Assoc Paul Cir Dent. 2015; 69(3): 

289-301.) 

 
A técnica de ART, hoje em dia, é utilizada nos pacientes 
acamados de UTI por causa da sua fácil manipulação por 
aglutinação em placa de vidro e espátula 24, além das suas 
propriedades de adesão ao dente e de biocompatibilidade. 
Assim, qual material odontológico que preenche a lacuna do 
trecho do artigo acima? 
(A) Cimento de ionômero de vidro. 
(B) Selante. 
(C) Resina composta. 
(D) Cimento de óxido de zinco e eugenol. 

 
30. Marque a alternativa que representa um material 
odontológico que é manipulado pelo sistema pó-líquido, no 
consultório pelo dentista, e é utilizado para confecção de coroas 
temporárias para prótese fixa. 
(A) Guta-percha. 
(B) Ouro. 
(C) Amálgama. 
(D) Resina acrílica autopolimerizável. 

 
31. O alginato é um material de moldagem de fácil manipulação 
e bastante utilizado na Odontologia. Qual cuidado devemos ter 
ao manipular o alginato? 
(A) Não deixar o pacote do pó de alginato aberto e exposto por 

muito tempo por causa da umidade. 
(B) Fotopolimerizar rapidamente o alginato após a inserção na 

boca. 
(C) Deixar o molde seco por pelo menos 1 hora antes de vazar o 

gesso. 
(D) O acondicionamento do molde é submergir em água 

destilada por 1 hora. 
 

32. O ácido vendido na forma de gel e utilizado para 
condicionamento (ataque ácido) do esmalte e da dentina nas 
restaurações de resina composta é o: 
(A) sulfúrico a 2%. 
(B) fosfórico a 37%. 
(C) fluorídrico a 10%. 
(D) clorídrico a 15%. 

 
33. Para uma perfeita adaptação e preenchimento do amálgama 
às paredes dos dentes, evitando espaços vazios e melhorando a 
durabilidade das restaurações, devemos fazer uma boa: 
(A) trituração. 
(B) brunidura. 
(C) condensação. 
(D) polimento. 
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34. O seguinte equipamento NÃO é utilizado na Odontologia: 
(A) otoscópio. 
(B) odontoscópio.  
(C) seringa tríplice. 
(D) mocho. 

 
35. Qual a função do fotopolimerizador em uma restauração? 
(A) Curar (endurecer) a resina composta. 
(B) Remover a cárie do dente. 
(C) Clarear o dente. 
(D) Matar as bactérias. 

 
36. Qual o nome da técnica radiográfica que é indicada para 
avaliação das faces proximais no diagnóstico de lesões cariosas, 
para adaptação marginal de restaurações e para exame da crista 
óssea alveolar? 
(A) Periapical. 
(B) Interproximal. 
(C) Oclusal. 
(D) de Clark. 

  
37. As tomadas radiográficas são importantes na prática 
odontológica, servindo como exames complementares ao 
diagnóstico clínico. Para isso, é importante que o tipo de exame 
solicitado esteja de acordo com a necessidade do caso do 
paciente. Assim, marque a alternativa CORRETA sobre o 
processamento das radiografias. 
(A) É necessário que a revelação dos filmes seja feita na 

presença da luz ambiente. 
(B) Comumente, nos consultórios odontológicos, são utilizadas 

as câmaras escuras portáteis. 
(C) Fixador - banho intermediário - revelador - banho final é a 

sequência de revelação dos filmes radiográficos.  
(D) Com a utilização dos sensores digitais, o método de 

processamento manual tornou-se obsoleto.  
 

38. Para radiografar o elemento dentário de número 13, o filme 
radiográfico será posicionado na região de: 
(A) molar superior direito. 
(B) canino superior direito. 
(C) incisivo central superior esquerdo. 
(D) incisivo central inferior. 

 
39. Na Técnica do Paralelismo para obtenção de imagem 
radiográfica intraoral, o filme deve ser posicionado e o feixe de 
raios X deve incidir, respectivamente: 
(A) paralelo ao longo eixo do dente / perpendicular ao filme. 
(B) oclusal dos dentes / perpendicular ao filme. 
(C) paralelo ao longo eixo do dente / perpendicular à linha da 

bissetriz. 
(D) perpendicular ao longo eixo do dente / perpendicular ao 

filme. 
 

40. “Os microorganismos são destruídos pela ação combinada 
da temperatura, pressão e umidade, que promove a 
termocoagulação e a desnaturação das proteínas da estrutura 
genética celular”. 

(Adaptado de: Brasil. Ministério da Saúde. Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos - 

Prevenção e Controle de Riscos.) 

 

O mecanismo de ação descrito acima refere-se a qual método 
de esterilização? 
(A) Autoclavação. 
(B) Flambagem. 
(C) Incineração. 
(D) Estufa. 

 
41. Após uma cirurgia de terceiro molar, marque a alternativa 
CORRETA acerca do descarte do lixo cirúrgico odontológico. 
(A) Todo o lixo da cirurgia deve ser descartado em um 

recipiente único, incluindo agulhas, gazes, fio de sutura, 
dente. 

(B) A agulha gengival, a lâmina de bisturi e o fio de sutura 
devem ser descartados em um coletor perfurocortante.  

(C) A agulha gengival e a lâmina de bisturi podem ser 
reprocessadas para uma reutilização. 

(D) Todo o lixo resultante da cirurgia deve ser descartado 
juntamente com o lixo comum, desde que esteja 
devidamente identificado como “infectado”.  

 
42. Qual a conduta caso o paciente acuse um início de angina 
pectoris durante o atendimento odontológico? 
(A) Fazer uso de adrenalina intramuscular. 
(B) O paciente precisa ser tranquilizado e pedir que ele respire 

dentro de um saco plástico. 
(C) Administrar nitroglicerina por via sublingual. 
(D) A pressão sanguínea deve ser controlada com captopril 

sublingual. 
 

43. Ao levantar-se da cadeira odontológica após o término de 
uma exodontia do dente 36, o paciente apresentou os seguintes 
sinais e sintomas: palidez facial, inspiração profunda, 
resfriamento nas extremidades, suor frio, ânsia de vômito, 
fraqueza, escurecimento da visão, mas sem perda da 
consciência. Marque a alternativa CORRETA que representa qual 
urgência ele apresentou. 
(A) Crise hipertensiva. 
(B) Hemorragia. 
(C) Convulsão. 
(D) Lipotimia. 

 
44. Na prática odontológica, o trabalho em equipe é de suma 
importância para a saúde dos profissionais. Assim, o profissional 
odontólogo que trabalha a duas mãos no consultório está 
correndo risco: 
(A) ergonômico. 
(B) mecânico. 
(C) físico. 
(D) químico. 
 
45. A técnica de CONTROLE DA VOZ para o manejo do paciente 
infantil é bastante utilizada no consultório odontológico. 
Assinale a alternativa CORRETA sobre essa conduta. 
(A) Consiste na alteração controlada do ritmo da voz. 
(B) Essa técnica não apresenta nenhum tipo de contraindicação. 
(C) A modulação do volume da voz pouco influencia na 

prevenção do comportamento negativo do paciente infantil. 
(D) Essa técnica é a recomendada para desviar a atenção do 

paciente do que possa ser um procedimento desagradável. 
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46. Criança de 6 anos compareceu ao consultório odontológico 
para consulta de rotina. Após o exame clínico, foi verificado que 
ela não possuía cárie, mas os dentes 36 e 46 possuíam uma 
anatomia oclusal com sulcos e fissuras bastante profundos, 
sendo indicado: 
(A) restauração oclusal em resina. 
(B) restauração oclusal em amálgama. 
(C) selante. 
(D) raspagem supragengival. 

 
47. A Lei Federal nº 8080/1990 dispõe sobre as condições para a 
promoção, a proteção, a recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. De acordo com o artigo 7º da referida lei, assinale 
a alternativa que apresenta um princípio do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
(A) Seletividade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência. 
(B) Centralização político-administrativa, com direção única do 

Ministério da Saúde. 
(C) Controle da comunidade por meio das ações dos agentes 

comunitários de saúde. 
(D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 
 
48. Criada em 2003, a Política Nacional de Humanização 
apresenta como uma de suas diretrizes a defesa dos direitos dos 
usuários. Portanto, isso significa que: 
(A) os usuários de saúde, para ter seus direitos garantidos, 

devem, também, cumprir seus deveres. 
(B) os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei, e 

os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento 
desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em 
todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. 

(C) os usuários de saúde devem ter seu estado de saúde 
preservado em sigilo pela equipe médica, não podendo, de 
forma alguma, esse sigilo ser quebrado. 

(D) os usuários de saúde têm direitos de acordo com seus 
vínculos trabalhistas e previdenciários, devendo o acesso 
ao SUS ser subordinado à contribuição prévia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído 
por meio da Portaria nº 529/2013 com o objetivo geral de 
contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde do território nacional. Assinale a 
alternativa que apresenta os objetivos específicos do referido 
programa. 
I - Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à 
segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, da 
organização e da gestão de serviços de saúde, por meio da 
implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do 
Paciente nos estabelecimentos de saúde. 
II - Envolver os pacientes e os familiares nas ações de segurança 
do paciente. 
III - Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à 
segurança do paciente. 
IV - Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre 
segurança do paciente. 
V - Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no 
ensino técnico, na graduação e na pós-graduação na área da 
saúde. 
 
(A) I e II, somente. 
(B) I, II, III, IV e V. 
(C) II, IV e V, somente. 
(D) III e IV, somente. 
 
50. De acordo com Teixeira e Valle (1996), o conjunto de ações 
voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos 
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à 
saúde dos homens e dos animais, à preservação do meio 
ambiente e à qualidade dos resultados, refere-se ao conceito 
de: 
(A) Biossegurança. 
(B) Vigilância Sanitária.  
(C) Política de Saúde. 
(D) Vigilância Epidemiológica. 

 
 
 


