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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

AGENTE DE SAÚDE / TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - NÍVEL MÉDIO 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Vênus 

(Caio Fernando Abreu) 
 Há seis anos, ele estava apaixonado por ela. 

Perdidamente. O problema – um dos problemas, 
porque havia outros, bem mais graves -, o problema 
inicial, pelo menos, é que era cedo demais. Quando se 
tem vinte ou trinta anos, seis anos de paixão pode ser 
muito (ou pouco, vai saber) tempo. Mas acontece que 
ele só tinha doze anos. Ela, um a mais. Estavam ambos 
naquela faixa intermediária em que ficou cedo demais 
para algumas coisas, e demasiado tarde para a maioria 
das outras.  

 Ela chamava-se Beatriz. Ele chamava-se – não 
vem ao caso. Mas não era Dante, ainda não. Anos mais 
tarde, tentaria lembrar-se de Como Tudo Começou. E 
não conseguia. Não conseguiria, claramente. Voltavam 
sempre cenas confusas na memória. Misturavam-se, 
sem cronologia, sem que ele conseguisse determinar o 
que teria vindo antes ou depois daquele momento em 
que, tão perdidamente, apaixonou-se por Beatriz.  

 Voltavam principalmente duas cenas. A 
primeira, num aniversário, não saberia dizer de quem. 
Dessas festas de verão, janelas da casa todas abertas, 
deixando entrar uma luz bem clara que depois 
empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho, 
porque entardecia. Ele lembrava de um copo de 
guaraná, da saia de veludo da mãe – sempre ficava 
enroscado na mãe, nas festas, espiando de longe os 
outros, os da idade dele. Lembrava do copo de 
guaraná, da saia de veludo (seria verde musgo?) e do 
balão de gás que segurava. Então a mãe perguntou, de 
repente, qual a menina da festa que ele achava mais 
bonita. Sem precisar pensar, respondeu:  

 - Beatriz.  
 A mãe riu, jogou para trás os cabelos – uns 

cabelos dourados, que nem o guaraná e a luz de verão 
– e disse assim:  

 - Credo, aquele estrelete?  
 Anos mais tarde, não encontraria no dicionário 

o significado da palavra estrelete. Mas naquele 
momento, ali com o balão em uma das mãos, o guaraná 
na outra, cotovelos fincados no veludo (seria azul-
marinho?) da saia da mãe, pensou primeiro em estrela. 
Talvez por causa do movimento dos cabelos da mãe, 
quando tudo brilhou, ele pensou em estrela. Uma 
pequena estrela. Uma estrela magrinha, meio nervosa. 
Beatriz tinha um pescoço longo de bailarina que a fazia 
mais alta que as outras meninas, e um jeito lindo de 
brilhar quando movia as costas muito retas, olhando 
adulta em volta.  

 Estrelete estrelete estrelete estrelete – repetiu 
e repetiu até que a palavra perdesse o sentido e, 
reduzida a faíscas, saísse voando junto com o balão 
que ele soltou, escondido atrás do taquareiro. Bem na 
hora que o sol sumia e uma primeira estrela apareceu. 
Estrela-d’Alva, Vésper, Vênus, diziam. Diziam muitas 
coisas que ele ainda não entendia.    

1) O texto Vênus, pertence à tipologia narrativa. 
Em relação ao papel do narrador, é correto 
afirmar que:  
a) busca apresentar todas as informações sem 

interferir na apresentação dos fatos.  
b) assume uma postura bastante objetiva à medida 

que não apresenta juízo de valor.   
c) apresenta apenas as impressões ditas pelos 

personagens presentes nas cenas.   
d) revela uma postura vacilante ao narrar 

evidenciando traços de sua subjetividade.  
 

2) O emprego das classes de palavras contribui 
para a construção de efeitos expressivos. Em 
“O problema – um dos problemas, porque havia 
outros, bem mais graves -, o problema inicial” 
(1º§), os vocábulos destacados contribuem 
para esse efeito e classificam-se, 
respectivamente, como: 
a) artigo definido - numeral - pronome oblíquo.  
b) artigo definido - artigo indefinido - artigo definido. 
c) artigo definido - artigo indefinido - pronome oblíquo.  
d) artigo definido - numeral - artigo definido. 
 

3) Em “Quando se tem vinte ou trinta anos, seis 
anos de paixão pode ser muito (ou pouco, vai 
saber) tempo.” (1º§), o comentário entre 
parênteses cumpre um papel acessório e a 
conjunção “ou” introduz um valor semântico 
de:  
a) adição. 
b) explicação.  
c) exclusão.  
d) comparação.   
 

4) A presença da vírgula na passagem “Mas 
acontece que ele só tinha doze anos. Ela, um a 
mais.” (1º§) justifica-se:  
a) pela possibilidade de separar sujeito e predicado. 
b) por indicar a omissão de um termo citado antes.   
c) por apontar um sentido de continuidade sintática.  
d) pelo isolamento de um termo de valor adverbial.  
 

5) No fragmento “E não conseguia. Não 
conseguiria, claramente.” (2º§), a ideia de 
incapacidade é realçada pela repetição de um 
verbo que:  
a) na segunda ocorrência, aponta uma ação futura 

relacionada com o passado.  
b) na primeira ocorrência, indica uma ação do 

presente da enunciação.  
c) na segunda ocorrência, revela uma ação 

passada anterior à outra.  
d) na primeira ocorrência, mostra a única 

ocorrência de uma ação no passado. 
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6) No segundo parágrafo, o narrador afirma que o 
personagem apaixonara-se “tão perdidamente” 
por Beatriz. No entanto, essa afirmação já havia 
sido antecipada no parágrafo inicial por meio da 
construção “Perdidamente” (1º§). Ao analisar a 
estrutura dessa construção, pode-se afirmar 
ser uma frase que:  
a) representa uma característica provisória do 

personagem.  
b) sinaliza uma mudança de estado em relação ao 

personagem.  
c) indica o modo pelo qual uma ação foi realizada.  
d) explicita uma ação que se prolonga ao longo do 

tempo.  
 

7) No terceiro parágrafo, ao apresentar uma das 
duas cenas que o personagem tentava resgatar, 
predomina a organização de um discurso que 
privilegia:  
a) narrar ações da mãe. 
b) defender uma tese. 
c) dar instruções. 
d) descrever algo.  
 

8) Ao comparar a percepção da mãe e a do filho 
em relação à personagem Beatriz, nota-se que 
correspondem a visões:  
a) divergentes.  
b) complementares.  
c) similares.  
d) correspondentes.  
 

9) Em “qual a menina da festa que ele achava mais 
bonita” (3º§), destaca-se um pronome relativo. 
Ao analisá-lo, na oração em que se encontra, é 
correto afirmar que exerce a função sintática 
de:  
a) objeto direto.  
b) predicativo do sujeito.  
c) sujeito.  
d) complemento nominal.  
 

10) Ao considerar a passagem “Uma pequena 
estrela. Uma estrela magrinha, meio nervosa” 
(7º§), nota-se que a caracterização da “estrela” 
é marcada por todos os recursos linguísticos 
indicados abaixo, exceto:  
a) anteposição do adjetivo em relação ao 

substantivo. 
b) adjetivo acompanhado de numeral fracionário.  
c) emprego de sufixo com valor afetivo no adjetivo.  
d) alteração do valor do adjetivo por circunstância 

adverbial.  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Se os valores lógicos de duas proposições são 

falsos, então é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre as duas 

proposições é verdade 
b) O valor lógico da conjunção entre as duas 

proposições é verdade 
c) O valor lógico do condicional entre as duas 

proposições é verdade 
d) O valor lógico do bicondicional entre as duas 

proposições é falso 
 

12) Numa academia 45 frequentadores gostam de 
natação, 60 gostam de ginástica e 18 gostam 
das duas modalidades. Nessas condições, o 
total de frequentadores dessa academia que 
gostam de pelo menos uma das duas 
modalidades é igual a: 
a) 117 
b) 87 
c) 69 
d) 105 
 

13) Na proposição composta “Se João foi ao 
mercado e comprou um produto, então pagou 
com desconto se, e somente se, o produto 
estava próximo da validade”. Desse modo, o 
total de proposições simples na frase é igual a: 
a) 5 
b) 3 
c) 2 
d) 4 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra do 
argumento e sua premissa para se chegar a 
uma conclusão é: 
a) Abdução 
b) Indução 
c) Tratamento 
d) Dedução 
 

15) O conectivo cujo valor lógico é falso se os 
valores lógicos das proposições conectadas 
por ele são verdadeiros é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Conjunção 
d) Bicondicional 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16) Quanto às principais extensões de arquivos, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
1. A extensão PDF se refere especificamente aos 

arquivos geradores de planilhas.  
2. A principal extensão padrão gerada pelos 

arquivos de som é do tipo PNG.  
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
 

17) Entre os principais sites de busca, ou também 
chamado de ferramentas de busca, disponíveis 
na Internet temos: 
1. Yahoo 
2. Access 
3. Bing 
Assinale a alternativa correta. 
a) Da relação apresentada existem somente o 1 e 2 
b) Da relação apresentada existem somente o 1 e 3 
c) Da relação apresentada existem somente o 2 e 3 
d) Da relação apresentada existem 1, 2 e 3 
 

18) Quanto aos principais recursos existentes no 
editor de texto do Pacote Microsoft Office, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
I. O Word possibilita a inserção de gráficos, 

planilhas e desenhos. 
II. As últimas versões do Word não possuem 

revisor ortográfico. 
III. O editor de texto da Microsoft contém o recurso 

de Mala-Direta. 
Das afirmativas: 
a) apenas I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) apenas II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) apenas I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

19) Assinale, das alternativas a seguir, a única que 
apresenta corretamente o editor de 
apresentação padrão do Pacote Microsoft 
Office. 
a) PowerPoint 
b) WhiteBoard 
c) Visio 
d) Publisher 
 

20) Quanto aos conceitos básicos sobre Correios 
Eletrônicos, analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O serviço gratuito de webmail do Google é 

denominado tecnicamente de Gmail. 
(  ) Para encaminhar mensagens não é necessário 

que o destinatário esteja conectado à internet. 
(  ) A rigor não existe diferença técnica nenhuma 

entre uma página web e o correio eletrônico. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 
 

21) Em sua atual formação territorial, Mato Grosso 
faz limite com seis outros estados brasileiros. 
Entre os estados listados a seguir, assinale a 
alternativa que não é limítrofe com Mato 
Grosso. 
a) Pará 
b) Mato Grosso do Sul 
c) Amazonas 
d) Acre 
 

22) No que se refere à atual formação do território 
do estado de Mato Grosso, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiros 
(V) ou Falso (F). 
(  ) É o primeiro estado brasileiro em extensão 

territorial.  
(  ) É composto por mais de quinhentos municípios. 
(  ) Está localizado na região Centro-Oeste do Brasil. 
(  ) Sua capital é a cidade de Cuiabá.  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) F - F - V - V 
c) F - F - V - F 
d) V - V - F - V 
 

23) Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), é estimado que a população 
do Mato Grosso seja composta por 3.567.234 de 
habitantes (IBGE CIDADES, 2021). Diante do 
exposto, assinale a alternativa que apresenta a 
cidade mais populosa do estado de Mato 
Grosso.  
a) Cuiabá 
b) Várzea Grande 
c) Rondonópolis 
d) Sinop 
 

24) O ______ foi criado em 1989. Protege amostras 
significativas dos ecossistemas locais e 
assegura a preservação dos recursos naturais 
e sítios arqueológicos existentes, 
proporcionando uso adequado para visitação, 
educação e pesquisa. Está localizado entre os 
municípios de Cuiabá e Chapada dos 
Guimarães, no estado de Mato Grosso. É uma 
área natural do (a) ______ brasileiro (a), 
segundo maior bioma do país e que abriga parte 
das nascentes dos grandes rios brasileiros 
(adaptado de ICMBIO, 2022).  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Parque Nacional da Chapada dos Guimarães / 

Cerrado 
b) Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros / 

Pampa 
c) Parque Nacional das Emas / Pantanal 
d) Parque Nacional de Ilha Grande / Amazônia  
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25) Nas Unidades de Conservação (UC) da 
categoria de proteção integral, a atividade da 
pesca é proibida durante todo o ano. Portanto, 
quem irá pescar no rio ______ ou ______, por 
exemplo, deve estar atento aos trechos dos rios 
que cortam as áreas UC (adaptado de VILA 
RICA NEWS, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas, com os nomes dos 
rios que banham UCs em Mato Grosso. 
a) Paraguai / Juruena 
b) São Francisco / Juruá 
c) Uruguai / Doce 
d) Timbó / Paraná 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) Acerca das disposições da Lei nº 8080/1990, 

conhecida como Lei Orgânica da Saúde, analise 
as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

(  ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste 
na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(  ) O dever do Estado exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas na Constituição Federal. Sobre o 
tema, assinale a alternativa que apresenta 
incorretamente um princípio previsto na Lei 
Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/1990). 
a) Preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral 
b) Organização dos serviços públicos de modo a 

fomentar a duplicidade de meios para fins 
idênticos 

c) Integralidade de assistência, entendida como 
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 

d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência 

28) A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), dispõe sobre o tratamento de 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por 
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, com o objetivo de proteger os 
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade 
e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural. Acerca das disposições da LGPD, 
assinale a alternativa que apresenta a definição do 
princípio da finalidade. 
a) Compatibilidade do tratamento com as finalidades 

informadas ao titular, de acordo com o contexto do 
tratamento 

b) Limitação do tratamento ao mínimo necessário 
para a realização de suas finalidades, com 
abrangência dos dados pertinentes, proporcionais 
e não excessivos em relação às finalidades do 
tratamento de dados 

c) Realização do tratamento para propósitos 
legítimos, específicos, explícitos e informados ao 
titular, sem possibilidade de tratamento posterior 
de forma incompatível com essas finalidades 

d) Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e 
gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, 
bem como sobre a integralidade de seus dados 
pessoais 

 
29) Com relação às disposições sobre a saúde na 

Lei Orgânica do Município de Cuiabá, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O conjunto das ações e serviços de saúde do 

Município de Cuiabá integra uma rede 
regionalizada e hierarquizada, é desenvolvido por 
órgãos e instituições públicas, federais, estaduais 
e municipais, de administração direta e indireta, e 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

II. O setor privado participa do SUS em caráter 
complementar, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato ou convênio, através de licitação pública, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e sem 
fim lucrativo. 

III. A saúde é direito de todos os Munícipes e dever 
do poder público, assegurada mediante políticas 
sociais, econômicas e ambientais que visem à 
eliminação do risco de doenças e de outros 
agravos e o acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Lei Complementar nº 93/2003 dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos da 
Administração Pública Direta, Autárquica e 
Fundacional do Município de Cuiabá. De acordo 
com as disposições da lei sobre concurso 
público, assinale a alternativa correta.  
a) O concurso público será de provas e apenas 

pode ser realizado em uma etapa  
b) As atribuições do cargo devem exigir critérios 

subjetivos para o ingresso no serviço público 
c) O candidato aprovado em concurso público 

deverá comprovar os requisitos exigidos no 
edital na data da posse 

d) O concurso deve ser homologado pelo 
Secretário Municipal até 15 (quinze) dias a 
contar do encerramento das inscrições  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) O Isolamento absoluto é utilizado durante o 

tratamento endodôntico para manter a cadeia 
asséptica, evitando que o dente seja 
contaminado por saliva e, também, para a 
proteção do paciente, para que nenhum 
instrumental pequeno caia na cavidade bucal. O 
lençol de borracha é estabilizado por grampos 
específicos para cada grupo dentário. Assinale 
a alternativa que apresenta corretamente o 
número do grampo que pode ser indicado para 
isolar um molar permanente. 
a) 211 
b) 209 
c) 100 
d) 202 
 

32) Durante uma consulta odontológica, o cirurgião 
dentista necessita fazer uma radiografia para 
verificar se o paciente apresenta cárie entre os 
dentes 25 e 26, já que este relata que quando 
come doce, sente dor localizada nessa região. 
Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a técnica radiográfica mais 
indicada para esse tipo de diagnóstico. 
a) Periapical 
b) Panorâmica 
c) Interproximal 
d) Oclusal 
 

33) O cirurgião dentista planejou fazer uma 
restauração classe IV no dente 31 do paciente. 
Assinale a alternativa correta sobre o dente que 
será restaurado. 
a) Incisivo central inferior esquerdo 
b) Incisivo central inferior direito 
c) Incisivo central superior esquerdo 
d) Incisivo lateral inferior esquerdo 
 

34) A equipe de saúde bucal, formada por um 
Cirurgião Dentista (CD), um Técnico em Saúde 
Bucal (TSB) e um auxiliar em saúde bucal 
(ASB), consegue ampliar o acesso da 
população as ações de prevenção, promoção e 
recuperação da saúde bucal. Dentro da equipe, 
cada profissional atua de uma maneira e 
somando suas atribuições, se alinham com os 
princípios e diretrizes do sistema único de 
saúde (SUS).  A respeito das responsabilidades 
do TSB, assinale a alternativa incorreta.  
a) Instruir sobre higiene oral 
b) Inserir material nas cavidades preparadas pelo 

CD 
c) Fazer aplicação de flúor e profilaxia 
d) Preparar cavidades classe I 

35) O uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI) é uma das principais normas de 
biossegurança. O consultório odontológico é 
um espaço considerado área de risco, portanto, 
os EPIs devem ser usados rotineiramente por 
toda a equipe. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente os EPIs indicados para 
o uso dos profissionais. 
a) Gorro, óculos de proteção, máscara, luva grossa 

de borracha, avental descartável, sapatos 
fechados com sola antiderrapante 

b) Gorro, óculos de proteção, máscara, luvas 
descartáveis de procedimento, avental 
descartável, sapatos fechados com sola 
antiderrapante 

c) Gorro, óculos de proteção, máscara, luvas 
descartáveis cirúrgicas estéreis, avental 
descartável, sapatos com a frente aberta e sola 
antiderrapante 

d) Gorro, óculos de proteção, máscara, luvas 
descartáveis de procedimento, avental de 
chumbo, sapatos fechados com sola 
antiderrapante 

 
36) Após um atendimento odontológico, o arsenal 

de instrumentais utilizados deve ser 
higienizado corretamente. Estes materiais 
devem ser levados à central de esterilização 
dentro de potes herméticos com tampa e lá 
passarão por um processo de limpeza, 
desinfecção e esterilização. Com relação a 
esses procedimentos, assinale a alternativa 
correta.  
a) Após o atendimento clínico, os instrumentais 

contaminados que não apresentam marcas de 
sangue, podem ser lavados apenas em água 
corrente e sabão neutro. Não necessitam de 
esterilização 

b) A lavagem dos instrumentais contaminados 
deve ser feita preferencialmente em cubas 
ultrassônicas, pois além de mais eficientes, evita 
riscos de acidente 

c) Não há necessidade de secagem desses 
materiais já que passarão por processo de 
esterilização e secagem, dentro da autoclave 

d) Os kits de instrumentais devem ser separados 
conforme o protocolo da clínica e embalados 
preferencialmente em papel grau cirúrgico, 
tecido de algodão cru e caixas metálicas sem 
perfuração 
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37) As superfícies mais contaminadas pelas mãos 
dos profissionais da equipe de saúde bucal são 
as pontas de caneta de alta rotação e o 
micromotor, seringa tríplice, as pontas do 
fotopolimerizador, encosto da cabeça, tubo, 
alça e disparador dos raios x e o sugador. Para 
diminuir o risco de contaminação cruzada, 
recomenda-se o uso de barreiras físicas com o 
uso de plásticos. Porém, antes de proteger 
essas superfícies com as barreiras físicas, é 
necessário realizar a desinfecção dessas 
superfícies. As superfícies devem ser limpas 
friccionando uma ______. 
 
Sobre a maneira mais adequada de desinfecção 
antes de cada novo atendimento, assinale a 
alternativa que preencha corretamente a lacuna. 
a) uma bucha embebida em sabão neutro 
b) uma gaze embebida em clorexidina 0,12% 
c) uma gaze embebida em álcool 70% 
d) uma bucha embebida com detergente 

enzimático 
 

38) Leia a afirmativa a seguir: 
 
“A cárie é a doença mais prevalente no mundo, não 
é transmissível e nem infecciosa. É açúcar 
dependente e de caráter biossocial. Possui sinais e 
sintomas característicos. Os sinais são 
denominados lesões de cárie e são resultantes da 
ação metabólica de micro-organismos do biofilme 
dentário sobre as superfícies dos dentes. Quando 
está em um estágio inicial se apresenta como 
______.”  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) Manchas cinzas opacas 
b) Manchas castanhas amolecidas 
c) Manchas brancas opacas 
d) Manchas brancas brilhantes 
 

39) A prevalência e incidência da cárie são 
usualmente avaliadas em estudos 
epidemiológicos a partir de um índice composto 
pela soma dos dentes acometidos por lesões de 
cárie cavitadas, restaurações ou dente 
extraídos. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o nome deste índice. 
a) Índice CPOD 
b) Índice LCRE 
c) Índice CPOE 
d) Índice DCRE 
 

40) A cárie é uma doença multifatorial e, apesar de 
ter sua média de prevalência diminuída nos 
últimos anos, ainda é uma doença que 
necessita de controle. Sobre os fatores que 
auxiliam na prevenção da cárie, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Uso de dentifrícios fluoretados e fio dental 
b) Instrução de higiene bucal 
c) Consumo de alimentos ricos em açúcar 
d) Fluoretação da água 
 

41) Dentifrício fluoretado é considerado um dos 
métodos mais racionais de prevenção das cáries, 
pois alia a remoção do biofilme dental à exposição 
constante ao flúor. Porém, quando utilizado em 
excesso, pode trazer alguns prejuízos, como a 
Fluorose dentária em crianças. Em relação à 
prevenção do aparecimento das manchas, 
durante o desenvolvimento dos dentes, assinale 
a alternativa correta. 
a) A concentração indicada para dentifrícios 

infantis é de 1000 a 1100 ppm F, porém a 
quantidade indicada é equivalente ao tamanho 
de um grão de arroz 

b) A concentração adequada de fluoretos nos 
dentifrícios infantis deve ser de no máximo 500 
ppm F, porém a quantidade indicada é 
equivalente ao tamanho de um grão de arroz 

c) O mais indicado é utilizar dentifrícios não 
fluoretados em crianças em idade pré-escolar 

d) O uso da água fluoretada deve ser evitada em 
crianças abaixo da idade escolar, já que a 
melhor forma de prevenção das cáries se dá 
pelo uso dos dentifrícios 

 
42) Leia a afirmativa a seguir: 

 
“Pacientes com alto risco de cárie como, por exemplo, 
aqueles que usam aparelhos ortodônticos fixos, 
podem realizar bochechos diários de naf à ______ em 
combinação com dentifrícios fluoretados”.  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) 0,05% 
b) 0,5% 
c) 0,2% 
d) 0,02% 
 

43) Durante a anamnese, são colhidas informações 
importantes da vida e saúde do paciente. Nesse 
momento, é interessante que o paciente se sinta 
à vontade para falar sobre esses dados, já que 
são importantes para as condutas de 
atendimento. Em relação a conduta para colher 
esses dados, assinale a alternativa incorreta.  
a) Não se deve fazer as perguntas ao paciente de 

forma inquisidora, pois pode gerar confusão 
b) As perguntas devem ser colhidas em forma de 

bate-papo amistoso e claro 
c) Utilizar uma linguagem clara, simples e coloquial 

e se necessário explicar ao paciente o que é 
determinada patologia 

d) Usar os nomes técnicos das patologias sempre 
favorecem uma comunicação efetiva 

 
44) Emergências podem ocorrer durante um 

atendimento odontológico e toda a equipe deve 
estar preparada para fazer uma avaliação inicial do 
paciente que aparenta estar passando por um 
quadro emergencial. Durante uma avaliação inicial, 
quatro parâmetros extremamente importantes 
devem ser avaliados. Dentre os apresentados a 
seguir, assinale a alternativa que apresenta aquele 
que não faz parte destes quatro parâmetros.  
a) Nível de consciência 
b) Pressão arterial  
c) Vias aéreas 
d) Respiração 
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45) A regulamentação do exercício profissional do 
técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde 
bucal é está descrita na Lei n°11.899. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o ano 
em que essa regulamentação ocorreu. 
a) 2005 
b) 2006 
c) 2007 
d) 2008 
 

46) O modelo de Odontologia simplificada e integral 
foi instituído no final da década de 1970 e 
enfatizou mudanças dos espaços de trabalho. 
Sobre o que foi proposto nessas mudanças, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) Promoção e prevenção de saúde bucal com 

ênfase individual e educacional.  
(  ) Abordagem e participação comunitária. 
(  ) Simplificação e racionalização da prática 

odontológica. 
(  ) Desmonopolização do saber com incorporação 

de pessoal auxiliar. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F - V 
b) V - F - V - V 
c) F - V - V - V 
d) V - V - V - V 
 

47) Uma forma de organizar o trabalho em saúde 
bucal é adotar o trabalho em equipe, em que os 
profissionais, de acordo com seus 
conhecimentos e com os recursos disponíveis, 
buscam a melhor solução que cada problema 
exige. De acordo com a Portaria nº 648/GM, de 
28 de março de 2006, em relação às 
competências específicas dos técnicos em 
higiene dental que atuam na atenção básica por 
meio da Estratégia Saúde da Família, analise as 
afirmativas abaixo, e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).  
(  ) Coordenar e realizar a manutenção e a 

conservação dos equipamentos odontológicos.  
(  ) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os demais 
membros da Equipe Saúde da Família, 
buscando aproximar e integrar ações de saúde 
de forma multidisciplinar.  

(  ) Realizar supervisão técnica do Auxiliar em 
Saúde Bucal.  

(  ) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 
perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - F - V - F 
b) V - V - F - V 
c) V - V - F - F 
d) V - F - F - F 

48) Os tecidos que revestem as estruturas internas 
da boca são denominados mucosas, que são 
divididas em três tipos distintos: mucosa 
mastigatória, mucosa especializada e mucosa 
de revestimento. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o local onde 
encontramos revestimento por mucosa 
mastigatória. 
a) Palato duro e gengiva inserida 
b) Bochecha e dorso de língua 
c) Palato duro e soalho de língua 
d) Gengiva inserida e mucosa alveolar 
 

49) O corpo humano é composto por 11 grandes 
sistemas. Cada sistema tem suas funções 
específicas, porém todos funcionam juntos 
para dar apoio a vida. Um desses sistemas é o 
sistema digestório, responsável por ingerir os 
alimentos, processá-los em moléculas que 
possam ser usadas pelo corpo e depois 
eliminar os resíduos. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente órgãos do sistema 
digestório. 
a) Boca, língua, intestino, pâncreas 
b) Dentes, fígado, estomago, tireóide 
c) Estômago, esôfago, pulmão, pâncreas 
d) Faringe, fígado, pulmão, baço 
 

50) Leia a afirmativa a seguir: 
 
“Oclusão é o contato entre os dentes maxilares e 
mandibulares em todas as posições e movimentos 
da mandíbula. As superfícies oclusais são 
formadas por ______ e ______.” 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.  
a) ameias / cíngulos 
b) cúspides / fossas 
c) cúspides / ponto de contato 
d) crista marginal / ameia 
 

51) O atendimento de crianças pode ser desafiador 
para a equipe de atendimento odontológico. De 
forma a facilitar o atendimento, técnicas de 
manejo deverão ser utilizadas para melhorar a 
adaptação da criança ao atendimento 
odontológico. Dentre as técnicas de manejo 
indicadas, assinale a alternativa incorreta. 
a) Mostrar, contar e fazer 
b) Controle de voz 
c) Reforço positivo 
d) Contenção física 
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52) Dentro do consultório odontológico, materiais, 
instrumentais e equipamentos podem ser 
classificados em artigo crítico, artigo 
descartável, artigo não crítico e artigo 
semicrítico. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a descrição de um 
artigo semicrítico.  
a) É todo instrumental que entra em contato com a 

pele ou mucosa íntegras 
b) É todo artigo destinado apenas ao contato com 

a pele íntegra do paciente 
c) É todo instrumental perfuro cortante que penetra 

em tecidos e entra em contato com sangue e 
secreções 

d) É o produto que após ser utilizado perde suas 
características originais e deve ser descartado 

 
53) A revelação de uma película radiográfica 

depende de alguns fatores para que o processo 
químico aconteça e a imagem latente se torne 
visível. Dois fatores importantes são o tempo e 
a temperatura das soluções. Diante disso, 
assinale a alternativa correta. 
a) O tempo sempre será o mesmo, independente 

da temperatura das soluções 
b) Quanto maior a temperatura das soluções, 

menor será o tempo de processamento 
c) Quanto maior a temperatura das soluções, 

maior será o tempo de processamento 
d) Quanto menor a temperatura das soluções, 

menor será o tempo de processamento 
 

54) A doença periodontal é um processo de 
desequilíbrio que ocorre nos tecidos de 
sustentação e proteção do dente, levando a 
processos inflamatórios e perdas ósseas. Em 
relação aos fatores de risco para essa doença, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Diabetes 
b) Tabagismo 
c) Ausência de controle de placa 
d) Exposição à radiação solar 
 

55) A organização do consultório odontológico 
facilita a rotina diária dos atendimentos. 
Organizar os instrumentais por meio de 
padronização e composição de kits e deixá-los 
prontos para uso diário, dá tranquilidade a 
equipe de trabalho. Os kits geralmente são 
montados de acordo com os protocolos de cada 
serviço. Acerca dos instrumentos que 
compõem um kit básico para terapia 
periodontal, assinale a alternativa incorreta.  
a) Sonda milimetrada 
b) Curetas periodontais 
c) Porta matriz 
d) Espelho 

56) O conselho de Federal de Odontologia, através 
da resolução 118/2012, aprovou o novo Código 
de ética em Odontológica, que entrou em vigor 
em 1° de janeiro de 2013. Em relação aos 
deveres da equipe de saúde, de acordo com o 
código de ética, assinale a alternativa incorreta.  
a) Zelar pela saúde e dignidade do paciente 
b) Resguardar sigilo profissional 
c) Elaborar e manter atualizados os prontuários 
d) Não resguardar a privacidade do paciente 
 

57) Ao final de um dia de atendimento, é necessário 
dar atenção ao ambiente de trabalho e verificar 
alguns pontos importantes da organização do 
espaço e cuidado com equipamentos. Em 
relação a manutenção de equipamentos, 
assinale a alternativa correta.  
a) Lubrificar ao final de cada semana, as canetas 

de alta rotação e micromotores 
b) Verificar, ao final do atendimento, se todos os 

equipamentos encontram-se ligados 
c) Retirar todos os equipamentos da tomada 
d) Manter ligadas as bombas a vácuo 
 

58) Um paciente apresenta uma lesão em dorso de 
língua. O cirurgião dentista deve fazer o 
encaminhamento desse paciente para um 
centro de especialidade odontológica. Dentre 
as especialidades apresentadas a seguir, 
assinale a alternativa que apresenta a mais 
adequada para realizar o correto diagnóstico. 
a) Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial 
b) Patologia bucal 
c) Estomatologia 
d) Periodontia 
 

59) Leia a afirmativa a seguir: 
 
“A imunização é uma das prioridades na prevenção 
de saúde dos profissionais e dos pacientes. Todos 
os profissionais de saúde devem ser vacinados 
contra várias doenças. A vacina ______, para ter 
sua imunidade assegurada deve cumprir o 
esquema vacinal de 3 doses.”  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) Hepatite B 
b) Influenza 
c) Tríplice viral 
d) Dupla bacteriana 
 

60) A prevenção e o controle das infecções são 
muito importantes dentro do consultório 
odontológico, já que se trata de um ambiente 
rico em contaminantes potenciais. Dentre as 
alternativas a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente uma medida simples e 
eficaz no controle e prevenção de infecções. 
a) Troca de roupa a cada paciente 
b) Lavagem das mãos 
c) Manter as janelas abertas por 30 minutos entre 

o intervalo dos pacientes 
d) Não permitir o uso da cuspideira 
 


