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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A pandemia nos fez mais solidários? 
Carolina Piva 

Crises costumam ser impulsionadoras da 
solidariedade. Ao longo dos últimos meses, muitas 
pessoas se mostraram abertas a olhar para o próximo e, 
principalmente, despertaram para as necessidades das 
engrenagens que fazem um sistema de saúde público 
funcionar. Em meio a tantas dificuldades, se descobriram 
caminhos possíveis para captar recursos financeiros, e as 
ações de filantropia tomaram corpo para ajudar a 
fortalecer a saúde do Brasil. 

[...] Adaptações e aprendizados diários são o caminho 
para estabelecer novas estratégias. Dentro de um 
hospital com atendimento 100% do Sistema Único de 
Saúde (SUS), por exemplo, a busca por recursos é um 
trabalho extremamente desafiador. Os hospitais 
filantrópicos padecem com a gestão de seus orçamentos 
devido à tabela deficitária de pagamentos do SUS. A 
captação se torna uma necessidade urgente, que começa 
no relacionamento com parlamentares em busca da 
destinação de emendas, passa pelo contato com 
empresas para conseguir patrocínio e chega até as 
pessoas físicas, que podem destinar uma parte do seu 
imposto de renda ou simplesmente doar notas fiscais. 

A principal ferramenta é sempre a sinceridade. Expor 
a realidade é importante para o início de qualquer 
conversa. Contar como funcionam os bastidores do 
atendimento universal de uma instituição filantrópica e 
como existem pessoas que se dedicam para a construção 
desse ideal é uma forma de gerar um despertar altruísta. 
Mas, apesar das diversas metodologias disponíveis, nem 
sempre é fácil sensibilizar os decisores da importância 
que as doações têm para a manutenção de um hospital. 
Porém, estamos sentindo que a cada dia, sobretudo o 
setor empresarial, que ainda é o maior desafio, está 
olhando para a filantropia e entendendo que, quando 
uma sociedade cresce de forma igualitária, quem ganha 
somos todos nós. 

Enfrentar os desafios e expandir o alcance do 
investimento filantrópico também significa ampliar a 
disponibilidade de recursos para ações de 
desenvolvimento de diferentes setores. Essa expansão 
não é só urgente, como fundamental. A filantropia vai 
muito além do assistencialismo ou da caridade. Ela 
realiza mudanças estratégicas e efetivas, servindo como 
pontapé para alavancar projetos de impacto para a 
sociedade. Da gripe espanhola à covid-19, as ações 
filantrópicas tiveram papel importante na promoção da 
saúde e continuarão a ter. Independentemente das novas 
doenças que virão, o sistema de saúde precisa ser, acima 
de tudo, humano. 

O ato de doar faz tão bem para quem doa quanto para 
quem recebe. O sentimento de pertencimento ao grupo 
que efetivamente está fazendo algo para construir uma 
sociedade melhor nos torna pessoas mais empáticas, com 
uma visão de mundo mais abrangente. O resultado disso 
é vivermos em um mundo mais aberto ao novo e pacífico, 
porque, quanto melhor estiver o nosso entorno, melhor 

todos estaremos. Juntos, podemos cobrar e agir para que 
nenhum brasileiro perca a vida e deixe seus sonhos e 
familiares por falta de leito, equipamentos ou empatia. 
(In: www.centralpress.com.br/a-pandemia-nos-fez-mais-solidarios) 
 
 
 
1 De acordo com o texto, como devem ser formadas, 

verdadeiramente, as ações filantrópicas? 

a) As ações filantrópicas devem ser formadas por 
investimentos financeiros direcionados apenas 
para a economia. 

b) As ações filantrópicas devem ser formadas 
somente por um grupo de técnicos 
especializados. 

c) As ações filantrópicas devem ser formadas não só 
pela captação de recursos financeiros como 
também pelas ações humanistas.  

d) As ações filantrópicas devem ser formadas, 
sobretudo, por participantes do setor 
empresarial. 

e) As ações filantrópicas, no Brasil, contam com 
vultosas doações do setor empresarial.  

 
 

2 Segundo o texto, as ações filantrópicas colaboram 
para que: 

a) segmentos de pessoas da sociedade que 
financiam a exclusão tenham assistência social. 

b) segmentos de pessoas da sociedade expostas à 
exclusão tenham assistência social.  

c) pessoas beneficiadas por ações sociais paguem 
uma parte da doação recebida.   

d) a filantropia seja apenas uma ação assistencialista 
para poucos segmentos da sociedade. 

e) os hospitais não se ocupem com a captação de 
recursos para o seu funcionamento.  

 
 

3 Podemos afirmar que o texto A pandemia nos fez 
mais solidários é, predominantemente: 

a) argumentativo 
b) descritivo 
c) narrativo 
d) injuntivo 
e) dialogal 
 
 

4 Na frase: “E como existem pessoas que se dedicam 
para a construção desse ideal...”, marque a opção em 
que o verbo haver substitui o verbo existir sem 
alterar o sentido.   

a) hão pessoas. 
b) haverão pessoas. 
c) deverão haver pessoas. 
d) devem haver pessoas. 
e) há pessoas. 
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5 “Em meio a tantas dificuldades, se descobriram 
caminhos possíveis para captar recursos 
financeiros”. O trecho destacado do período pode ser 
substituído por: 

a) descobrir-se-ão caminhos possíveis. 
b) descobriu-se caminhos possíveis. 
c) serão descobertos caminhos possíveis. 
d) caminhos possíveis foram descobertos. 
e) caminho possível será descoberto. 
 

6 Em “Expor a realidade é importante”, a oração 
destacada classifica-se como:  

a) oração subordinada substantiva apositiva 
reduzida de infinitivo 

b) oração subordinada substantiva predicativa 
reduzida de infinitivo 

c) oração subordinada substantiva subjetiva 
reduzida de infinitivo  

d) oração subordinada adjetiva explicativa 
e) oração subordinada adverbial conformativa 
 

7  Indique a oração que está na voz passiva. 

a) Bebeu-se o vinho. 
b) Bebeu-se muito. 
c) Beberam todo o vinho. 
d) Beberam tudo.  
e) Ninguém bebeu o vinho.  
 

8 Assinale a opção em que os dois termos admitem 
flexão de número. 

a) Bastante irritada 
b) Bastante leitura  
c) Muito importante 
d) Menos eficiente 
e) Mais inteligente 

 
9 Nas orações: “Você é triste, e de tristeza morrerá.”, 

as palavras destacadas são: 

a) predicativo do sujeito e objeto indireto 
b) adjunto adverbial de modo e adjunto adverbial de 

causa 
c) objeto direto e objeto indireto  
d) predicativo do sujeito e adjunto adverbial de 

causa  
e) predicativo do sujeito e predicativo do sujeito  
  

10 Leia atentamente: “Refiro-me a esta carta e não 
aquela que recebi ontem.” Na frase, a falta de um 
acento gráfico indica um erro de: 

a) colocação Pronominal 
b) regência nominal 
c) concordância verbal 
d) concordância nominal 
e) regência verbal  
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
 

11  Sa o formas de provimento de cargo pu blico admitidas 
pela Constituiça o Federal: 

a) nomeaça o, promoça o e aproveitamento 
b) readaptaça o, reversa o e transfere ncia 
c) reintegraça o, reconduça o e disponibilidade 
d) ascensa o, nomeaça o e reversa o 
e) aproveitamento, desaposentaça o e nomeaça o 
 

12 A Universidade Federal do Maranha o lançou edital de 
concurso pu blico para o ingresso na Carreira de 
Magiste rio Superior, estabelecendo como requisito 
para a posse o tí tulo de mestre. Nesse caso, o 
candidato aprovado detentor do diploma de mestrado 
ingressara  em qual classe da carreira? 

a) Professor Auxiliar 
b) Professor Adjunto A 
c) Professor Assistente A  
d) Professor Associado 
e) Professor Titular 
 

13 Andre , servidor de ní vel me dio da Universidade 
Federal do Maranha o, analisando o Plano de Carreira 
dos Cargos Te cnico-Administrativos em Educaça o, no 
a mbito das Instituiço es Federais de Ensino, 
vinculadas ao Ministe rio da Educaça o, observou que a 
Lei 11.091/2005 define uma se rie de conceitos. A  luz 
do diploma legal, assinale a conceituaça o correta. 

a) Padra o de vencimento: posiça o do servidor na 
matriz hiera rquica dos padro es de vencimento em 
decorre ncia da capacitaça o profissional para o 
exercí cio das atividades do cargo ocupado, 
realizada apo s o ingresso. 

b) Ambiente organizacional: a rea especí fica de 
atuaça o do servidor, integrada por atividades afins 
ou complementares, organizada a partir das 
necessidades institucionais e que orienta a polí tica 
de desenvolvimento de pessoal. 

c) Plano de carreira: conjunto de cargos de mesma 
hierarquia, classificados a partir do requisito de 
escolaridade, ní vel de responsabilidade, 
conhecimentos, habilidades especí ficas, formaça o 
especializada, experie ncia, risco e esforço fí sico 
para o desempenho de suas atribuiço es. 

d) Ní vel de classificaça o: conjunto de atribuiço es e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que sa o cometidas a um servidor. 

e) Usua rios: pessoas ou coletividades internas ou 
externas a  Instituiça o Federal de Ensino que 
usufruem apenas diretamente dos serviços por ela 
prestados. 

 
14 Sobre a licitaça o na modalidade prega o, assinale a 

alternativa correta. 

a)  O prazo fixado para a apresentaça o das propostas, 
contado a partir da publicaça o do aviso, na o sera  
inferior a 15 dias u teis. 

b)  A definiça o do objeto devera  ser precisa, suficiente 
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e clara, sendo possí vel estipular especificaço es 
que, mesmo excessivas, irrelevantes ou 
desnecessa rias, limitem a competiça o. 

c)  E  possí vel estipular, no edital de licitaça o, a 
exige ncia de garantia de proposta ou de aquisiça o 
do edital pelos licitantes, como condiça o para 
participaça o no certame. 

d)  Na o podera  ser realizado o prega o por meio da 
utilizaça o de recursos de tecnologia da 
informaça o. 

e) Podera  ser adotada para a aquisiça o de bens e 
serviços comuns, entendidos como aqueles cujos 
padro es de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificaço es usuais no mercado. 

 
15 Alice, te cnica-administrativa da Universidade Federal 

do Maranha o, deseja pedir remoça o para  a 
Universidade Federal de Pernambuco para 
acompanhar seu co njuge, tambe m servidor pu blico 
federal, que foi deslocado no interesse da 
Administraça o. Nesse caso, a remoça o 

a) na o sera  possí vel, considerando que Alice prestou 
concurso para os quadros da UFMA. 

b)  sera  a pedido, a crite rio da Administraça o. 
c)  sera  de ofí cio, no interesse da Administraça o 
d)  sera   a pedido, independentemente do interesse da 

Administraça o. 
e)  somente sera  possí vel se houver permuta de 

servidor pertencente aos quadros da UFPE. 
 

16 Tício e  servidor pu blico federal e pretende concorrer 
ao cargo de Deputado Estadual nas eleiço es 2022. 
Considere que o servidor ja   conseguiu registrar sua 
candidatura, o que lhe assegura o direito de concorrer 
e, assim, dele exigir integral dedicaça o a  sua 
campanha política. Nos termos da Lei nº 8.112/90, a 
partir do registro da candidatura e até o décimo dia 
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, 
assegurados os vencimentos do cargo efetivo, 
somente pelo período: 

a) de três meses 
b) de quatro meses 
c) de dois meses 
d) de seis meses 
e) de cinco meses 
 

17 Héstia, professora lotada no Departamento de 
Geociências, está em dúvida sobre os afastamentos a 
que tem direito enquanto ocupante de cargo do Plano 
de Carreiras e Cargos do Magistério Federal. Nos 
termos da Lei nº 12.772/2012, avalie os itens a seguir 
acerca das possibilidades legais de a docente afastar-
se de suas funções, assegurados todos os direitos e 
vantagens a que fizer jus. 

I. A docente pode requerer afastamento para 
participar de programa de pós-graduação stricto 
sensu ou de pós-doutorado, após o cumprimento 
do estágio probatório. 

II. A docente pode requerer afastamento para prestar 
colaboração à outra instituição federal de ensino 

ou de pesquisa, por período de até 4 (quatro) anos, 
com ônus para a instituição de origem. 

III. A docente pode requerer afastamento para prestar 
colaboração técnica ao ministério da educação, por 
período não superior a 1 (um) ano e com ônus para 
a instituição de origem, visando ao apoio ao 
desenvolvimento de programas e projetos de 
relevância. 

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
b) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
c) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
d) Apenas assertivas I e III são verdadeiras. 
e) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.  
 

18 O Reitor da Universidade Federal do Maranhão 
pretende delegar parte da sua competência para a 
pró-reitora de Gestão de Pessoas. Nos termos da Lei 
nº 9.784/1999, avalie os itens a seguir: 

I. O reitor pode delegar a edição de atos de caráter 
normativo. 

II. O ato de delegação do reitor especificará as 
matérias e poderes transferidos, os limites da 
atuação da pró-reitora de Gestão de Pessoas, a 
duração e os objetivos da delegação e o recurso 
cabível, podendo conter ressalva de exercício da 
atribuição delegada. 

III. O ato de delegação à pró-reitora de Gestão de 
Pessoas é revogável a qualquer tempo pela 
autoridade delegante, ou seja, o reitor. 

IV. As decisões adotadas por delegação devem 
mencionar, explicitamente, esta qualidade e 
considerar-se-ão editadas pelo delegante, o reitor. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
b) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
c) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.  
d) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 
e) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.  
 

19 Rodrigo, assistente em administração, é estudante do 
Curso de Letras da Universidade Federal do 
Maranhão. Neste contexto, apresentou requerimento 
com pedido de concessão de horário especial ao 
servidor estudante, nos termos da Lei 8.112/90. 
Rodrigo é ciente da exigência de compensação de 
horário na unidade em que tiver exercício, respeitada 
a duração semanal do trabalho. Ocorre que a chefia 
imediata indeferiu o pedido e o servidor entende que 
houve violação ao direito líquido e certo dele. Nos 
termos dos direitos e garantias fundamentais 
estabelecidos na Constituição Federal, qual a ação que 
Rodrigo pode utilizar para alegar violação ao direito 
líquido e certo? 

a) Habeas corpus 
b) Ação popular 
c) Mandado de segurança  
d) Ação civil pública 
e) Mandado de injunção 
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20 A Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, 
Pós-graduação e Internacionalização da UFMA 
(AGEUFMA) pretende contratar serviços com 
inovação tecnológica e técnica. Ocorre que a agência 
possui dificuldades em proceder as especificações 
técnicas com precisão suficiente e há impossibilidade 
de ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de 
soluções disponíveis no mercado. Há, portanto, o 
intuito de desenvolver uma ou mais alternativas 
capazes de atender às suas necessidades, como a 
solução técnica mais adequada e a estrutura jurídica 
ou financeira do contrato. A AGEUFMA, portanto, 
primeiramente apresentará suas necessidades e 
fixará prazo para manifestação de interesse de 
participação no procedimento. Nos termos da Lei nº 
14.133/2021, a AGEUFMA utilizará a seguinte 
modalidade de licitação: 

a) audiência pública 
b) diálogo competitivo  
c) convite 
d) concorrência 
e) concurso 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

21 De acordo com o Ministério da Saúde, a cárie dentária 
é considerada um agravo em Saúde Bucal. Identifique 
abaixo um fator de risco a essa doença: 

a) Alta renda familiar 
b) Eficiente controle mecânico do biofilme (placa 

bacteriana) 
c) Consumo adequado e pouco frequente de açúcar 
d) Salivação adequada 
e) Falta de acesso ao flúor  
 
 

22 Restabelecer o equilíbrio entre os processos de 
desmineralização e remineralização das estruturas 
dentárias, paralisar ou reduzir a progressão das 
lesões, e promover a restauração/reabilitação, 
quando necessária, são os objetivos do tratamento da 
doença cárie ativa. Qual das alternativas abaixo diz 
respeito ao tratamento da doença cárie, no âmbito da 
abordagem individual? 
a) Remoção profissional de placa bacteriana 

(biofilme) 
b) Ações de promoção de saúde 
c) Ações educativas e preventivas 
d) Universalização do acesso à escova e ao dentifrício 

fluoretado 
e) Ações de vigilância sobre risco e de necessidades 

em saúde bucal 
 

23 Durante a rotina de atendimento de paciente nas 
clínicas, para proteção do paciente e/ou 
autoproteção, toda a equipe odontológica deve 
higienizar as mãos. Dentre as técnicas abaixo, qual 
tem por finalidade reduzir a microbiota residente 
das mãos, eliminar a microbiota transitória e causar 
efeito residual na pele com uso de degermante 
antisséptico? 

a) Higienização simples com água e sabão 
b) Fricção das mãos com antisséptico (preparações 

alcóolicas) 
c) Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório 

das mãos  
d) Higienização antisséptica (com auxílio de 

antisséptico) 
e) Higienização simples apenas com água 
 

24 As luvas constituem uma barreira física eficaz que 
previne a infecção cruzada e a contaminação do 
profissional de saúde, além de reduzir os riscos de 
acidentes. Qual tipo de luva é mais indicada nos 
processos de limpeza de artigos e ambientes, quando 
em contato com superfícies, artigos, instrumentos e 
equipamentos contaminados? 

a) Luvas de plástico (sobreluva) 
b) Luvas grossas de borracha e cano longo  
c) Luvas de látex de procedimento estéreis 
d) Luvas de amianto 
e) Luvas de couro ou aramita 
 

25 Processo que visa destruir ou eliminar todas as 
formas de vida microbiana presentes, por meio de 
processos físicos ou químicos: 

a) desinfecção 
b) assepsia 
c) descontaminação  
d) esterilização  
e) antissepsia 
 

26 Os resíduos gerados nos serviços odontológicos 
causam risco à saúde pública e ocupacional 
equivalente aos resíduos dos demais 
estabelecimentos de saúde. Nesse contexto, qual 
opção abaixo diz respeito a resíduos que se encaixam 
no grupo D, que são aqueles que não apresentam 
risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 
meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares? 

a) Lâmina de bisturi 
b) Agulhas descartáveis  
c) Revelador e fixador  
d) Tubetes de anestésicos 
e) Gorros e máscaras descartáveis  
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27 Constitui um direito fundamental dos técnicos em 
saúde bucal e auxiliares em saúde bucal, de acordo 
com o Artigo 7º do Código de Ética Odontológica: 

a) recusar-se a exercer a profissão em âmbito 
público ou privado onde as condições de trabalho 
não sejam dignas, seguras e salubres. 

b) executar, sem a supervisão do cirurgião-dentista, 
os procedimentos constantes na Lei nº 
11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho 
Federal. 

c) não resguardar segredo profissional. 
d) diagnosticar, planejar e executar tratamentos, 

com liberdade de convicção, nos limites de suas 
atribuições, observados o estado atual da Ciência 
e sua dignidade profissional. 

e) contratar serviços de outros profissionais da 
Odontologia, por escrito, de acordo com os 
preceitos deste Código e demais legislações em 
vigor. 

 
28 Toda a equipe que assiste o cirurgião-dentista, deve 

estar preparada para reconhecer os sinais e 
sintomas de uma emergência e saber atuar, em 
conjunto, quando necessário. Nesse contexto, qual 
opção abaixo constitui uma emergência médica 
comum no consultório odontológico que se 
caracteriza por palidez, suores frios, vertigens, 
zumbidos e sensação de desmaio? 

a) Síncope 
b) Convulsão 
c) Lipotímia  
d) Hipoglicemia 
e) Crise Hipertensiva 
 

29 Instrumental imprescindível na bandeja clínica do 
cirurgião-dentista utilizado para realização do 
índice de sangramento gengival: 

a) pinça clínica 
b) cureta dentinária 
c) sonda exploradora 
d) espelho bucal nº 5 
e) sonda periodontal milimetrada  
 

30 A associação da escovação dental ao uso diário de 
dentifrício fluoretado tem sido apontada, em 
diferentes faixas etárias, como uma medida comum 
para o controle das doenças bucais como a cárie e as 
doenças gengivais. Aponte abaixo qual a melhor 
opção de dentifrício fluoretado para pacientes que 
apresentam alto risco de cárie. 

a) Dentifrício fluoretado de 500 a 750 ppm de flúor 
b) Dentifrício fluoretado de 1000 a 1500 ppm de 

flúor  
c) Dentifrício fluoretado de 750 a 900 ppm de flúor 
d) Dentifrício fluoretado de 250 a 500 ppm de flúor 
e) Dentifrício sem flúor 
 
 
 

31 A Cristalização é a reação de presa do seguinte 
material odontológico: 

a) godiva 
b) resina composta 
c) hidrocoloide irreversivel  
d) gesso  
e) cera odontológica  
 

32 São materiais odontológicos que necessitam de 
condicionamento ácido para serem usados como 
agentes de fixação:  

a) fosfato de zinco e adesivo dentinário 
b) ionômero de vidro e policarboxilato de zinco 
c) adesivo dentinário e cimento resinoso  
d) policarboxilato de zinco e cimento resinoso 
e) fosfato de zinco e cimento resinoso 

 

33 Dentre os materiais dentários, tem-se os de 
restauração. É exemplo de material restaurador: 

a) silicone de adição 
b) hidrocolóide irreversível  
c) pasta zinco-enólica 
d) godiva 
e) metal  
 

34 O Processo físico ou químico que elimina as formas 
vegetativas de microorganismos, exceto os 
esporulados é:  

a) assepsia 
b) desinfecção  
c) descontaminação  
d) esterilização 
e) antissepsia 
 

35  No contexto de condições de vida do indivíduo, são 
determinantes do processo saúde-doença bucal:  

a) presença constante de flúor, placa bacteriana e 
saneamento básico 

b) placa bacteriana, saneamento básico, capacidade 
de recomposição do PH 

c) placa bacteriana, políticas públicas e tipo de 
moradia 

d) saneamento básico, políticas públicas e tipo de 
moradia  

e)  presença constante de flúor, políticas públicas e 
capacidade de recomposição do PH 

 
36 Refere-se as diversas colônias de microrganismos 

que colonizam a cavidade bucal desde o nascimento, 
no momento do parto normal, onde via nasal e oral 
entram em contato com microrganismos presentes 
na vagina:  

a) microbiota descendente 
b) microbiota transitória 
c) microbiota ascendente  
d) microbiota indígena  
e) microbiota patogênica  
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37 As lesões de cárie são melhor detectadas por meio 
de: 

a) Exame visual-tátil associado ao exame 
radiográfico bitewing 

b) Exame visual-tátil associado ao exame 
radiográfico oclusal 

c) Exame visual-tátil associado ao exame 
radiográfico panorâmico 

d) Exame visual-tátil 
e) Exame radiográfico panorâmico 
 

38 Na odontologia deve-se ter domínio sobre os 
materiais dentários. Identifique abaixo um material 
termoplástico: 

a) Silicone de adição 
b) Resina Composta 
c) Godiva  
d) Gesso 
e) Polissulfeto 
 

39 No contexto das relações entre os elementos 
dentários, Angle classificou a dentição a partir dos 
dentes posteriores em: 

a) Classe A, B e C 
b) Classe I, II e III  
c) Grau I, II e III  
d) Grau A, B e C 
e) Estágio I, II e III 
 

40 Osso fundamental para a dinâmica mastigatória que 
se localiza exteriormente ao crânio e que não se 
articula com outros ossos: 

a) Mandíbula 
b) Frontal 
c) Esfenoide  
d) Temporal 
e) Hiode  
 

41 O dente é um órgão mineralizado, que tem como 
características ser duro, resistente e branco-
amarelado. É dividido em duas porções: 

a) Esmalte e Dentina 
b) Coroa e Cemento 
c) Coroa e Osso  
d) Coroa e Raiz  
e) Dentina e Polpa 
 

42 Quais os níveis de atenção à saúde pública no Brasil? 

a) Primário, Secundário e Terciário   
b) Baixo, Médio e Alto 
c) Ascendente, Intermediário e Descendente  
d) Simples, Moderado e Complexo 
e) Urgência, Emergência e Eletivo 
 
 
 
 
 

43 A Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, de 
2002, traz a seguinte descrição do trabalho para 
técnicos em odontologia: 

a)   São profissionais que definem suas cargas 
horárias de trabalho e atuam por conta própria de 
acordo com seus sindicatos. 

b)  Atuam, majoritariamente, nos serviços 
odontológicos municipais, estaduais e federais, 
sob supervisão de cirurgiões-dentistas, em 
horários regulares. 

c)  São profissionais que atuam por conta própria 
nos seus procedimentos técnicos, na produção de 
saúde.  

d)  Atuam em clínicas privadas e, majoritariamente, 
nos serviços odontológicos municipais, estaduais 
e federais, sob supervisão de cirurgiões-
dentistas, em horários irregulares.   

e)  Atuam nos serviços odontológicos, de acordo com 
suas convicções e, com potencial qualitativo e 
quantitativo do saber/fazer em saúde bucal. 

 
44 Qual das opções abaixo foge das competências 

denominadas ações de promoção de saúde e 
prevenção de agravos para os grupos que trabalham 
junto ao SUS: 

a)   Participar de reuniões de equipe 
b) Restaurações de amalgama   
c)  Contribuir no plano de ações da equipe  
d)  Interagir com outros setores em ações de 

promoção de saúde 
e)  Realizar atividades com a comunidade 
 

45 Para a desinfecção de moldes em Silicone utiliza-se: 

a) Imersão em glutaraldeíodo a 1% por 30min 
b) Spray de glutaraldeíodo a 2% por 10min 
c) Imersão em hipoclorito a 1% por 10min  
d) Imersão em hipoclorito a 2% por 5min  
e) Imersão em hipoclorito a 1% por 30min  
 

46 Segundo Mondelli as cavidades Classe II são:  

a) Cavidades preparadas em superfícies de 
cicatrículas e fissuras 

b) Cavidades preparadas nas faces proximais de 
incisivos e caninos, sem remoção do ângulo 
incisal 

c) Cavidades preparadas nas faces proximais de 
incisivos e caninos, com remoção e restauração 
do ângulo incisal 

d) Cavidades preparadas nas faces oclusais de pré-
molares e molares 

e) Cavidades preparadas nas faces proximais de 
pré-molares e molares  
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47 Na Notação Dental, o sistema internacional utiliza, 
para identificação de cada órgão dental, a numeração 
com dois dígitos, onde o primeiro dígito, referente ao 
primeiro número da dezena, varia de 1 a 4 para os 
dentes permanentes. Em relação ao primeiro dígito:  

a) O número 4 indica os dentes permanentes do 
quadrante inferior direito 

b) O número 1 indica os dentes permanentes do 
quadrante superior esquerdo 

c) O número 1 indica os dentes permanentes do 
quadrante inferior esquerdo 

d) O número 2 indica os dentes permanentes do 
quadrante superior direito 

e) O número 3 indica os dentes permanentes do 
quadrante inferior direito 

  
48 A pandemia do novo Coronaví rus - SARS-CoV-2, 

trouxe a  tona a necessidade do cuidado redobrado 
de lavar as ma os frequentemente, e e , isoladamente, 
a ação mais importante para: 

a) Ajudar na infecção cruzada 
b)  A erradicação de bactérias 
c)  A eliminação de fungos 
d)  A eliminação de vírus 
e)  A prevenção do risco de transmissão de 

microrganismos  
 

49 A desinfecção das superfícies de trabalho deve ser 
realizada no sentido da área menos contaminada 
para a área mais contaminada. Nesse contexto 
identifique a sequência de ordem de higienização de 
equipamentos de consultório: 

a)  Superfície do Carrinho Auxiliar; Equipo (pontas 
de alta e baixa rotação, seringa tríplice e unidades 
de sucção); Alça do refletor; Cadeira; Mocho; 
Cuspideira.  

b)  Superfície do Carrinho Auxiliar; Alça do refletor; 
Cadeira; Mocho; Equipo (pontas de alta e baixa 
rotação, seringa tríplice e unidades de sucção); 
Cuspideira. 

c)  Alça do refletor; Cadeira; Mocho; Superfície do 
Carrinho Auxiliar; Equipo (pontas de alta e baixa 
rotação, seringa tríplice e unidades de sucção); 
Cuspideira.   

d)  Alça do refletor; Superfície do Carrinho Auxiliar; 
Equipo (pontas de alta e baixa rotação, seringa 
tríplice e unidades de sucção); Cadeira; Mocho; 
Cuspideira. 

e)  Equipo (pontas de alta e baixa rotação, seringa 
tríplice e unidades de sucção); Alça do refletor; 
Superfície do Carrinho Auxiliar; Cadeira; Mocho; 
Cuspideira. 

 
 
 
 
 
 
 

50 O amálgama é um material odontológico cuja 
manipulação se dá por trituração, que pode ser 
manual ou mecânica, cujo objetivo é: 

a)  Aumentar a aspereza da liga metálica 
b)  Promover íntimo contato entre a liga metálica e o 

mercúrio  
c)  Aumentar o tempo da cristalização  
d)  Aumentar o tempo de presa 
e)  Diminuir o tempo de presa 
 
 
 
 
 
 
 


