
INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas
numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta)
questões correspondentes às seguintes disciplinas:
Lingua Portuguesa (10 questões) e Conhecimento
Específico (30 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão
corretos no cartão de respostas. Se houver erro,
notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais
indicados, com caneta azul ou preta.

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

V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa
que mais adequadamente responde a cada uma delas.

VI. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta
prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu
tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar
o cartão de respostas.

VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de
prova 1(uma) hora após seu início.

VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de
prova após transcorridas 3 (três) horas do início da
prova.

IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente
o espaço correspondente à letra a ser assinalada,
conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.

X. Transcreva as respostas das questões dissertativas,
com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

XI. A leitora óptica não registrará as respostas em que
houver falta de nitidez e/ou marcação de mais 
de uma alternativa.                               

XII. O cartão de respostas não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora
dos locais destinados às respostas.

XIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de
respostas e este caderno. As observações ou
marcações registradas no caderno não serão levadas 
em consideração.

XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone
celular, pager ou similares.

Boa Prova!
PORTUGUÊS

Para as questões de 1 a 3, leia o texto abaixo, de Carlos
Heitor Cony, publicado em 2006 na Folha de S. Paulo:

Crimes na internet
Não é a primeira vez, nem será a última, que uma grande
descoberta tecnológica, feita originalmente para o bem
da humanidade, transforma-se pelo abuso em uma nova
arma contra todos nós.
Desde a pólvora à desintegração do átomo, a técnica
ampliou os nossos horizontes, domesticando a natureza
e tornando o mundo cada vez mais suportável.
A internet é, cronologicamente, a última grande ferramenta
colocada a serviço do homem, e como estamos ainda na
pré-história da informática, são deslumbrantes e
inesperadas as possibilidades que ela criará para o bem
da sociedade humana.

Em compensação, tal como aconteceu com a pólvora, o
avião, a energia nuclear, ela criou um novo cenário para
a prática de crimes, que tal como a própria informática,
ainda atravessa o estágio artesanal, mas tem tudo para
se transformar numa arma contra a nossa segurança
material e moral.
Bem verdade que a própria técnica pouco a pouco vai
criando antídotos, mas todos eles provocarão novas
modalidades de crime. É a briga do bem contra o mal que
revive em cada episódio.
Durante as duas últimas guerras mundiais, o laboratório
criou as minas submarinas, que atraídas pelo ferro do
casco dos navios, provocaram inúmeros naufrágios,
inclusive em navios que não eram de guerra. Mas logo
em seguida os cascos passaram a ser feitos com uma
mistura de isolante que neutralizava a atração magnética.
O mesmo aconteceu com o radar: ele detectava qualquer
avião inimigo antes que ele atingisse os alvos, mas a
técnica criou o avião invisível que não é captado pelas
ondas do radar. Zero a zero na luta.
Evidente que será criado um processo que impedirá os
crimes na Internet, que estão crescendo em número e
malefício. Mas a turma do mal não dorme em serviço e
descobrirá novos recursos para invadir nossa privacidade,
prejudicar nossos negócios e infernizar as nossas vidas.

1) Considere as afirmações:
I. O autor afirma que a Internet pode ser usada para

o bem e para o mal, assim como outras grandes
invenções da humanidade.

II. A evolução tecnológica, na verdade, só traz mais
problemas para a humanidade, seria melhor que
não houvesse certas invenções.

De acordo com o texto, está correto o que se
afirma em
a) somente I. c)  I e II.
b) somente II. d)  nenhuma.

2) Considere as afirmações:
I. O autor acha que, em um dia, o crime deixará de

existir na Internet porque conseguirão criar
mecanismos para impedi-lo.

II. De acordo com o autor, chegamos ao ponto máximo
da tecnologia na história humana.

Está correto o que se afirma em
a) somente I. c)  I e II.
b) somente II. d)  nenhuma.

3) Considere o período abaixo:
Evidente que será criado um processo que impedirá
os crimes na Internet, que estão crescendo em número
e malefício
A função sintática do termo destacado é
a) sujeito. c) objeto indireto.
b) objeto direto. d)  complemento nominal.

4) Assinale a alternativa em que as palavras estão
escritas corretamente:
a) espontâneo – sossego
b) espontâneo – socego
c) expontâneo – sossego
d) expontâneo – socego
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5) Assinale a alternativa em que há um substantivo
feminino:
a) telefonema c)  plasma
b) alface d)  alvará

6) Assinale a alternativa em que não há correspondência
entre o adjetivo e a locução adjetiva:
a) plúmbeo = de aço c)  glacial = de gelo
b) ígneo = de fogo d)  pluvial = de chuva

7) Considere as orações e assinale a alternativa
correta:

I. Todo colégio irá participar da competição.

II. Todo o colégio irá participar da competição.

a) O uso do artigo definido não altera o sentido, o seu
uso é opcional.

b) Em II, entende-se a participação de mais de um
colégio.

c) Em I, a pontuação não está correta.
d) Em II, faz-se referência a um colégio específico.

8) Considere as orações:

I. Informamos aos alunos o cancelamento da prova.

II. Informamos os alunos do cancelamento da prova.

De acordo com as regras da regência

a) somente I está correta.
b) somente II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma está correta.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas:

Garanto _____ você que sua sugestão será
encaminhada ____ direção.

a) a – a c)  à – a
b) a – à d)  à – à

10) Assinale a alternativa que completa corretamente
a lacuna:

Existem normas _____ todos devem obedecer.

a) que c)  às quais
b) as quais d)  nas quais

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS

11) A seguinte competência do Auxiliar  de Consultório
Odontológico (ACD) “organizar o ambiente de
trabalho, considerando a sua natureza e as
finalidades das ações desenvolvidas em
saúde bucal”, requer como conhecimento:

I. Normas de funcionamento e protocolos de
atendimento no setor saúde.

II. Biossegurança: segurança no trabalho; prevenção
e controle de incêndios; controle de infecção na
prática odontológica.

III. Ergonomia em odontologia.

IV. Saúde do trabalhador. Doenças relacionadas ao
trabalho.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II, III, IV
b) Apenas I e IV
c) Apenas I, II  e IV
d) Apenas II, III e IV

12) A esterilização pelo ácido peracetico pode ser
considerada um método:
a) químico                                         
b) físico                                                   
c) térmico                                            
d) elétrico   

13) É função do atendente de consultório dentário:
a) Recepcionar, preparar e tratar  os pacientes quando

cirurgião-dentista estiver ausente.
b) Participar de projetos educativos e de orientação

de higiene bucal, realizando profilaxias e raspagens
coronárias.

c) Organizar o agendamento de consultas e fichários
de pacientes.

d) Remover cáries, placas e cálculos supragengivais.

14) Sobre a organização do trabalho odontológico,
assinale a alternativa correta:
a) As ações diretas realizadas por pessoal auxiliar

podem ser de três tipos: as atuais, as prévias e as
futuras.

b) A utilização adequada de pessoal auxiliar e a
racionalização de técnicas, bem como os ajustes e
as limitações fisiológicas do corpo relativas aos
movimentos dele requeridos, interferem no
planejamento do procedimento a ser realizado.

c) Atenção especial deve ser dispensada à coluna
vertebral durante a realização do procedimento,
enfatizando a necessidade de realização de
movimentos de lateralidade e de torção.

d) O conjunto de atos destinados à produção de um
trabalho compreende dois tipos de ação: as diretas,
realizadas na boca do paciente exclusivamente pelo
cirurgião-dentista, as quais não exigem
conhecimento técnico-científico e universitário; e as
indiretas, realizadas dentro da boca do paciente
pelo Auxiliar de Consultório Odontológico,
requerendo, no entanto, formação universitária por
quem as realiza. 

15) O auxiliar de consultório dentário, como parte da
equipe de saúde bucal, no atendimento individual
do paciente, pode realizar as seguintes tarefas:
a) instrumentalização e manipulação de material

odontológico.
b) apresentação de palestras educativas e aplicação

de selantes invasivos.
c) acompanhamento do desenvolvimento da doença

cárie e planejamento do tipo de tratamento.
d) remoção de focos residuais, cáries, focos de infecção

e remoção de sutura.

16) A ação mais importante no controle de infecção
cruzada em um Consultório Odontológico é:
a) o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

fora da área crítica.
b) a limpeza da sala de espera.
c) a lavagem rotineira das mãos.
d) a orientação do paciente.

17) A equipe de saúde bucal está exposta a vários riscos
profissionais. Assinale a alternativa com a correta
correlação de riscos.
a) Radiação e Temperatura – Risco Químico.
b) Substâncias Tóxicas – Risco Físico.
c) Agentes  Infecciosos – Risco Biológicos.
d) Estresse – Risco Ergonômico.
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18) A associação da imunização (vacina) mais a
gamaglobilina hiperimune  (imunoglobulina)  é um
excelente método de redução do risco de
soroconversão positiva após acidente ocupacional,
evitando principalmente qual doença?
a) hepatite A
b) hepatite B
c) histoplasmose
d) tuberculose

19) Não é considerada uma medida de precaução
padrão:
a) Efetivo programa de vacinação.
b) Lavagem rotineira das mãos.
c) Uso incorreto de equipamentos de proteção

individual.
d) Cuidados com limpeza, desinfecção, esterilização.

20) São os principais instrumentos envolvidos em
acidentes ocupacionais na Odontologia
a) seringa carpule; lima endodôntica; espelho clínico.
b) agulha da seringa carpule; broca; agulha de sutura
c) broca, lima endodôntica e pinça.
d) agulha de sutura; explorador e cureta.

21) Após acidente ocupacional, a sequência correta de
condutas é:
a) lavagem  do ferimento com  água e sabão

antisséptico; notificação ao CCIH ou ao centro de
referência de DST; sorologia e medidas profiláticas;
documentação -  CAT (Comunicado de Acidente de
Trabalho).

b) sorologia e medidas profiláticas; documentação
(Comunicado de Acidente de Trabalho); notificação
ao Centro de Material; lavagem  do ferimentos com
água e sabão.

c) lavagem do ferimento com  água e sabão;
documentação (Comunicado de Acidente de
Trabalho); sorologia e medidas profiláticas;
notificação ao Centro de Material.

d) documentação (Comunicado de Acidente de
Trabalho); notificação ao CCIH ou ao centro de
referência de DST; sorologia e medidas profiláticas;
lavagem com  água e sabão.

22) São consideradas medidas de controle de risco
profissional, exceto:
a) Hábitos de higiene pessoal.
b) Monitoramento e notificação de doenças de

notificação compulsória.
c) Divulgação de medidas profiláticas.
d) Atendimento de pacientes com doenças contagiosas

na fase aguda.

23) Quanto  à limpeza do ambiente clínico, está
incorreto afirmar:
a) a limpeza operatória deve ser realizada sempre que

ocorrer uma sujidade imediata com matéria orgânica,
por exemplo, sangue visível.

b) a limpeza concorrente é geral, diária, envolve pisos,
sanitários, superfícies horizontais, troca de lixo e
roupas e arrumação, deve ser realizada, no mínimo
uma vez ao dia.

c) a limpeza do chão deve ser realizada com uma
vassoura para remoção das sujidades e, em seguida,
com um pano úmido embebido em hipoclorito de sódio
para a desinfecção.

d) a limpeza de manutenção exige vistoria contínua de
pisos, banheiros, superfícies horizontais e lixos.

24) Considere a seguinte frase: “limpa por cavitação,
a agitação provoca a limpeza por quebra das
partículas de sujidades. Requer detergentes
específicos, geralmente enzimáticos. É a mais
indicada para instrumentais”. Trata-se da:
a) limpeza mecânica
b) limpeza manual seca
c) limpeza ultrassônica
d) limpeza manual úmida

25) A seguinte definição, “é a inativação de todas
as formas vegetativas, com exceção de
bactérias esporuladas”, refere-se à:
a) desinfecção
b) esterilização
c) limpeza
d) antissepsia

26) Os desinfetantes que são eficazes contra
Staphyloccocus aureus, Staphyloccocus choleraesuis

e Pseudomonas aeruginosa são considerados:
a) desinfetantes caseiros
b) esterilizantes
c) detergentes
d) desinfetantes hospitalares

27) Assinale a definição correta de Detergentes
Surfactantes:
a) São preparações químicas que alteram a natureza

das interfaces de contato, diminuem a tensão
superficial e facilitam a limpeza. 

b) São preparações químicas com alta capacidade de
desinfecção, conseguindo eliminar a  maioria dos
microorganismos das superfícies, tais como vírus e
bactérias.

c) São preparações químicas com média capacidade
de desinfecção, conseguindo eliminar as formas
vegetativas tais como vírus e fungos.

d) São preparações químicas capazes de eliminar a
maioria dos microorganismos, exceto bactérias
esporuladas.

28) Os cimentos de fosfato de zinco se prestam para:
a) cimentação definitiva de coroas metálicas ou metalo-

cerâmicas
b) cimentação provisória de coroas em geral
c) cimentação definitiva de facetas de porcelana
d) cimentação de inlays/ onlays  de porcelana

29) Alguns fatores interferem na aquisição ocupacional
do vírus HIV, exceto:
a) profundidade da lesão por ocasião do acidente.
b) número de partículas virais por mililitro  de sangue

do paciente.
c) sangue visível no dispositivo do acidente.
d) Imunização do profissional contra a doença.

30) O Programa de Vacinação para os Profissionais da
Saúde preconizada pelo Ministério da Saúde  prevê
e oferece a  imunização  contra as seguintes doenças:
a) difteria, papiloma vírus, hepatite B.
b) tétano, hepatite B e hepatite C.
c) tétano, sarampo e hepatite B.
d) hepatite C, HPV, sarampo.
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31) A seguinte definição, “é a inativação da maioria

todos os microorganismos vivos, incluindo
vírus, fungos, bactérias, exceto bactérias
esporuladas”, refere-se à:
a) esterilização
b) limpeza
c) antissepsia
d) desinfecção

32) É correto afirmar sobre os Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs):
a) Devem ser trocados semanalmente ou quando

estiverem visivelmente sujos.
b) Devem ser usados somente nas áreas críticas, não

devendo o profissional se locomover para as demais
áreas do consultório (sala de espera, escritório,
banheiros) vestido com gorros, máscaras, luvas ou
propés.

c) O uso de óculos de proteção é facultativo, ficando
o profissional livre para a escolha do momento certo
em deverá usar este equipamento.

d) O uso de aventais de mangas curtas é permitido
para as Auxiliares de Consultório Odontológico, já
que não realizam procedimentos invasivos.

33) O filtro de ar condicionado do consultório
odontológico é considerado, de acordo com a
Resolução 306 (Resíduos em Serviços de Saúde,
de 07/12 de 2006), um resíduo:
a) comum, do grupo D, e deve ser descartado, quando

necessário, no lixo comum.
b) do Grupo A (altamente infectante) e deve ser

descartado, quando necessário, em saco branco
leitoso, com normatização NBR 7500 (2000) de
símbolos de Risco e Manuseio de materiais
infectantes.

c) do Grupo C (materiais que contenham radioatividade
em carga acima do padrão).

d) do Grupo E (manuseio de perfuro-cortantes).

34) O teste biológico para autoclave para controle
microbiológico de esterilização de instrumentais,
preconizado pela ANVISA, utiliza como agente
microbiano o:
a) Bacillus subtilis

b) Bacillus viridans

c) Bacillus stearothermophilus

d) Bacillus de Koch

35) São exemplos de desinfetantes de média atividade
biocida:
a) iodo, hipoclorito de sódio e álcool;
b) clorexedine, quartenário de amônio, iodo
c) glutaraldeído, quartenário de amónio, hipoclorito de

sódio
d) hexaclorofeno, iodoforos, detergentes surfactantes

36) São consideradas causas da falha no processo de
esterilização por calor úmido (autoclave):
a) abertura da porta durante o ciclo; limpeza

ultrassônica do material.
b) embalagens incorretas; limpeza deficiente do

instrumental; drenagem de ar insuficiente.
c) embalagens com papel Tyvec; drenagem de ar

insuficiente.
d) Pacotes menores em baixo e pacotes maiores em

cima; peças côncavas viradas para baixo.

37) Consiste na remoção de toda matéria orgânica dos
artigos, utilizando-se água e detergente, ou produtos
enzimáticos, ou detergentes desencrostantes com
tensoativos não –iônicos.
a) desinfecção
b) antissepsia
c) limpeza
d) esterilização

38) A qualidade do vapor da autoclave interfere
diretamente na esterilização do material. O vapor
ideal para a esterilização em autoclaves é
denominado:
a) vapor saturado úmido
b) vapor saturado condensado
c) vapor insaturado
d) vapor saturado seco

39) O monitoramento do processo de esterilização a
vapor requer vários métodos. Assinale a alternativa
que correlaciona corretamente os diferentes meios
de monitoramento.
a) meios biológicos: termostato
b) meio químico: integradores 
c) meio mecânico: esporos bacterianos 
d) meio químico: termômetro

40) Existem várias formas de se conseguir a esterilização
de material, assinale a alternativa que correlaciona o
método de esterilização com o seu tipo.
a) estufa – método físico-químico
b) glutaraldeído – método biológico
c) ácido peracético – método físico
d) autoclave – método físico
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