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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DO MORENO
 

Texto 1: 
 

Mamma mia 
Nelly Carvalho 

 
No dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, com todas as solenidades como também com todas as 

frivolidades que acontecem nestas homenagens sem rosto definido.  
Parodiando o português Fernando Pessoa, no seu poema Tabacaria, nos versos Come chocolate, muitos desses eventos 

referem-se apenas à confeitaria, à cobertura confeitada, não entram no recheio, no âmago da questão da situação feminina no mundo.  
Podemos observar que datas comemorativas são privilégios às avessas, destinados às minorias sem poder, Dia do Índio, 

Dia do Negro, Dia do Professor, esquecidas durante o resto do ano. Não são minorias numéricas, mas minorias sociológicas sem 
poder, onde a mulher se enquadra, apesar de constituir metade da humanidade.  

Não se pode negar que a situação feminina mudou e melhorou nas últimas décadas do século 20, intensificando-se na 
primeira década do século 21. A partir de então, a mulher desbravou mares nunca dantes navegados, singrando em direção à sua 
emancipação e autonomia, afastando-se dos escolhos que não a permitiam desenvolver-se plenamente como pessoa. Isto aconteceu 
com apenas uma parcela das mulheres que assumiu cargos de destaque na administração pública, na política, na iniciativa privada, 
tendo reconhecidos seu valor e competência. Para a maioria, a situação na sociedade, em geral, está longe de ser satisfatória.  

Torna-se visível a fragilidade da situação feminina pelos atos de violência e agressão a que vem sendo submetida a mulher 
em várias faixas etárias. Especialmente as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os tipos de crime bárbaros e hediondos 
que não deviam fazer parte de uma sociedade que se diz civilizada. Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes inaceitáveis 
e imperdoáveis.  

Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que as conquistas femininas sofreram uma contramarcha. A 
autonomia e a liberdade conquistadas despertam uma reação contrária, motivando agressões e ofensas, sobretudo dos companheiros de 
classes populares, que ainda não digeriram as mudanças, mas também de outros, mais cultos(?), como autoridades religiosas que não 
compreendem seu papel nos conflitos. Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque de mentalidades retrógradas que 
consideram como corriqueiros assassinatos, estupros além do desrespeito e da maldade contra meninas, como vem acontecendo em 
todo País, com uma frequência assustadora.  

Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma flor. O conselho foi seguido à risca e passaram a escolher 
instrumentos mais contundentes e formas mais cruéis para agredi-la.  

Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo atuante e 
atual de forma leve e subliminar. É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o nome da personagem principal é 
simbólico, Donna, mulher em italiano.  

A narrativa envolve um caso de paternidade posta em dúvida, de uma mulher que assume o fato como natural, assim como 
a comunidade, em uma pequena ilha da Grécia. Com fibra e coragem, respeitada por todos, educa a filha e toca a vida.  

No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante (padrão dos 
filmes de Hollywood), mas das mulheres comuns, de todas as idades, simples, gordas, magras, sem maquiagem, sem glamour, 
assumindo afazeres da casa e usando o emblema do serviço doméstico: o avental. Esta é a peça que, simbolicamente, duas delas jogam 
fora para seguir um grupo que passa cantando e dançando pelos olivais da ilhota, rumo ao mar.  

A melhor cena, que revela o machismo e a liberação, é a de um homem que segue num burrico, flanando, enquanto a 
mulher, gorda e idosa, vai a pé, carregando um pesado feixe de lenha. Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente dos 
afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita alegremente e joga longe o feixe de lenha, juntando-se ao grupo, jogando fora, com 
isso, um fardo simbólico mas pesado.  

É uma abordagem bem-humorada e subliminar da superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos, nossos 
mestres de sempre, pelo menos, no filme. Assim seguem os mais evoluídos. Mamma mia!, como diz o título, quando seguiremos o 
mesmo caminho e diremos: Here, we go again?  

(In: Jornal do Commercio, Caderno Opinião, Publicado em 27.03.2009.) 
 
 

 
O tema abordado no Texto 1 é 

 
A) a luta das minorias sem poder. 
B) a situação da mulher na sociedade atual. 
C) o crescimento da violência contra as mulheres. 
D) a comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
E) a diferença entre a realidade e os filmes de Hollywood.  
 
 
 

 
  

 
No texto, considera-se a data comemorativa da mulher como 

 
A) um fardo simbólico que ela carrega. 
B) um marco das conquistas femininas. 
C) a prova da superação do machismo.  
D) uma demonstração da autonomia conquistada. 
E) um privilégio às avessas. 

 
 
 

QUESTÃO 01 QUESTÃO 02
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Em “muitos desses eventos referem-se apenas à confeitaria”, 
a expressão “a confeitaria”, no texto, tem o sentido de algo 

 
A) essencial. 
B) doce. 
C) glamoroso. 
D) gostoso. 
E) superficial.  

 
 
 

No artigo, Nelly Carvalho apresenta a sua opinião sobre o 
tema em 

 
A) “na mulher não se bate nem com uma flor”. 
B) “foi comemorado o Dia Internacional da Mulher”.  
C) “isto aconteceu com apenas uma parcela das mulheres”. 
D) “a situação na sociedade, em geral, está longe de ser 

satisfatória”. 
E) “as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os 

tipos de crime”. 
 
 
 

No contexto, a afirmativa “Na Áustria, tão refinada, foi 
julgado um desses crimes inaceitáveis e imperdoáveis.” leva-
nos a concluir que  

 
A) a fragilidade da situação feminina é um fato. 
B) os austríacos não perdoam o crime contra a mulher.  
C) a impunidade é a causa da violência e da agressão às 

mulheres. 
D) mulheres de todas as idades são vítimas de vários tipos de 

crimes. 
E) a violência contra a mulher acontece em sociedades ditas 

civilizadas. 
 
 
 

Ao referir-se à Áustria como “tão refinada”, a autora faz uso 
da ironia para  

 
A) mostrar sua admiração pela Áustria. 
B) lançar sua crítica à sociedade austríaca. 
C) expressar seu pesar pelo acontecimento.  
D) salientar que em um país refinado há justiça.  
E) contrastar a grande diferença entre Brasil e Áustria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No período “Não são minorias numéricas, mas minorias 
sociológicas sem poder, onde a mulher se enquadra, apesar de 
constituir metade da humanidade”, os conectivos em negrito 
estabelecem com as idéias antecedentes, respectivamente, 
relações de 

 
A) adversidade e causa.  
B) adversidade e concessão. 
C) concessão e conclusão. 
D) conclusão e comparação.  
E) explicação e finalidade. 
 
 
 
O termo “onde”, em “onde a mulher se enquadra”, refere-se 
ao antecedente 

 
A) minorias numéricas. 
B) pessoas esquecidas. 
C) minorias sociológicas. 
D) mulheres enquadradas. 
E) metade da humanidade. 

 
 
 

Os textos conversam entre si em um diálogo constante. O 
recurso da intertextualidade foi usado de forma explícita pela 
autora em  

 
A) “Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma 

flor”. 
B) “Não se pode negar que a situação feminina mudou e 

melhorou nas últimas décadas do século 20”.  
C) “Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes 

inaceitáveis e imperdoáveis.”  
D) “Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que 

as conquistas femininas sofreram uma contramarcha.” 
E) “Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque 

de mentalidades retrógradas que consideram como 
corriqueiros assassinatos, estupros”.  

 
 
 

Ainda lançando mão da intertextualidade, a autora remete ao 
filme Mamma mia! e aponta nele vários elementos 
simbolicamente utilizados para falar sobre autonomia e 
liberação femininas. Entre eles  

 
A) o burrico. 
B) a ilha grega. 
C) o feixe de lenha. 
D) a mulher italiana. 
E) os olivais da ilhota.  

 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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No trecho: “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da 
superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos, 
nossos mestres de sempre, pelo menos, no filme”, a autora dá 
a entender que  

 
A) os brasileiros se sentem inferiores aos gregos. 
B) os gregos abordam o machismo com bom-humor. 
C) os gregos aceitam bem a superação do machismo. 
D) os gregos podem ser machistas na vida real. 
E) os mestres são um exemplo de superação. 

 
 
 

O segmento do texto que apresenta uma sequência narrativa 
é  

  
A) “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da 

superação do machismo”.  
B) “Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais 

assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo 
atuante e atual”. 

C) “É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o 
nome da personagem principal é simbólico, Donna, 
mulher em italiano”. 

D) “No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da 
mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante 
(padrão dos filmes de Hollywood)”. 

E) “Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente 
dos afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita 
alegremente e joga longe o feixe de lenha”. 

 
 
 
De acordo com o Anuário Estatístico de Pernambuco (2002), o 
setor que mais emprega no município é o agropecuário. Nas 
atividades agrícolas, os principais produtos cultivados são: 

 
A) cana-de-açúcar, coco, banana, inhame, mandioca, acerola 

e maracujá. 
B) cana-de-açúcar, batata-doce e milho. 
C) feijão, batata inglesa e pepino 
D) mandioca, abacaxi, manga e tomate 
E) beterraba, alface, cenoura e abacate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Os tempos áureos da cultura canavieira estão marcados na 
história e na paisagem do município de Moreno. Engenhos e 
plantações de cana-de-açúcar ainda estão presentes na cidade. 
Outro segmento econômico importante vem sendo implantado 
como alternativa econômica para o município. Trata-se do(a) 

 
A) indústria têxtil que retorna com artefatos de algodão. 
B) indústria de artefatos de couro, abundante devido a 

pecuária. 
C) segmento turístico, uma vez que o município possui 

grande potencial para o seu desenvolvimento. 
D) pecuária, principalmente, no povoado de Bonança. 
E) comércio varejista e a prestação de serviços. 

 
 
 

Sobre a origem e ocupação inicial do Município do Moreno, 
assinale a alternativa correta: 

 
1. Remonta o século XIX com a chegada da corte 

portuguesa ao Brasil 
2. Não se sabe ao certo porém, acredita-se que judeus e 

turcos fundaram a cidade. 
3. A ocupação provém da faixa de terra comprada, em torno 

do ano 1616, por dois irmãos portugueses de sobrenome 
Moreno. 

4. Do povo de pele parda que vivia na região canavieira. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) 1, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 3, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Assinale a alternativa correta no que se refere à causa 
atribuída, em todo mundo, à redução da cárie dentária: 
 
A) Maior freqüência na realização de bochechos com flúor. 
B) Acesso crescente da população à Atenção Básica. 
C) Maior utilização de dentifrícios fluoretados. 
D) Incremento das políticas de fluoretação das águas de 

abastecimento público. 
E) Adoção de políticas de incentivo a merenda não 

cariogênica. 
 
 
 
 
Com relação ao processo de transmissão de microrganismos 
no consultório odontológico, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Por transmissão indireta através de objetos contaminados. 
B) Pelo contato direto com lesões e/ou secreções 

contaminadas. 
C) Através do aperto de mão a portadores de HIV. 
D) Através de respingos de secreções, saliva ou sangue sobre 

a pele ou mucosa. 
E) Através da inalação de microorganismos em suspensão, 

decorrente dos aerossóis produzidos durante o uso de 
equipamento rotatório, sônico e o ato da tosse, espirro, 
fala.  

 
 
 
 
Considerando o equipamento como elemento de trabalho, 
assinale a alternativa correta para o Elemento do Paciente: 
 
A) Todo o equipamento. 
B) Unidade Suctora inclusive a cuspideira. 
C) Cadeira. 
D) Mocho e equipamento. 
E) Artigos e instrumentos utilizados no atendimento clínico. 
 
 
 
 “Separação no momento e local da geração dos resíduos, 
acondicionando-o imediatamente,de acordo com sua espécie e 
grupo, visando reduzir o   volume  de contaminação pelo 
contato por outros resíduos,diminuir o risco de acidentes e 
adotar o melhor processo para tratamento dos resíduos 
infectantes ou contaminantes” . Trata-se de  
 
A) Acondicionamento de resíduos. 
B) Coleta Seletiva. 
C) Composição residual. 
D) Segregação dos resíduos. 
E) Segregação Parcial. 
 
 

 
 
 
Considerando as condutas frente a acidentes de trabalho com 
perfurocortantes, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Lavagem da área com água corrente e sabão ou 

germicida. 
B) Utilizar solução como éter, hipoclorito ou glutaraldeído. 
C) Evitar manipulação excessiva da área exposta. 
D) Procura imediatamente orientação especializada para 

avaliação do risco do acidente e da necessidade de 
profilaxia. 

E) Quando indicada a quiomioprofilaxia para o HIV deverá 
ser iniciada dentro da primeira hora após o acidente. 

 
 
 
Com relação aos cuidados com os artigos perfurocortantes, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Desprezar matérias perfurocortantes (agulhas,scalps, 

lâminas de bisturi, etc.) em recipientes de paredes 
rígidas, resistentes e com tampa. 

B) Não recapear, entortar, quebrar ou retirar com as mãos as 
agulhas utilizadas. 

C) Realizar com atenção e dentro das normas técnicas, os 
procedimentos ou cuidados com o paciente que 
envolvam contato com materiais orgânicos. 

D) Colocar os recipientes de descarte dos perfurocortantes 
sempre próximos do local onde é realizado o 
procedimento. 

E) Ao colocar os perfurocortantes no recipiente próprio não 
deixar que o preenchimento do recipiente ultrapasse a 
sua capacidade. 

 
 
 
 
Considerando a sequência para ensaboar as mãos, de acordo 
com a técnica para lavagem, assinale a alternativa correta 
com relação às etapas recomendadas para o procedimento: 
 
A) Punhos e dedos; espaços interdigitais; dorso; espaços 

interdigitais; unhas e extremidades; as articulações; 
palma. 

B) Palma; dorso; espaços interdigitais; polegar; as 
articulações; unhas e extremidades dos dedos; punhos. 

C) Dorso; Palma; polegar; unhas e extremidades dos dedos; 
punhos; espaços interdigitais; as articulações. 

D) Punhos; unhas e extremidades dos dedos; as articulações; 
polegar; espaços interdigitais; dorso; palma. 

E) Palma; dorso; espaços interdigitais; punhos; unhas e 
extremidades dos dedos; articulações; polegar. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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No que se refere às normas técnicas de esterilização por 
produtos químicos, assinale a alternativa correta: 
 
A) Usar pinça de inox para retirada do material. 
B) Enxaguar o material com solução de hipoclorito, antes de 

usá-lo no paciente. 
C) Colocar matérias de tipos deferentes como aço e alumínio, 

a fim de economizar o produto. 
D) Utilizar recipientes plásticos fechados e os materiais 

totalmente submersos na solução. 
E) Seu uso dispensa limpeza rigorosa do 

material/instrumental a ser submetido ao processo. 
 
 
 
 
Considerando as vias de contaminação e as medidas de 
controle, estabeleça relação entre as duas colunas, numerando 
a segunda de acordo com a primeira. 
 

 
A sequência  correta de cima para baixo é: 
 
A) 2, 3, 1, 4, 5. 
B) 5, 3, 4, 1, 2. 
C) 5, 4, 1, 3, 2. 
D) 1, 2, 4, 5, 3. 
E) 4, 5, 3, 1, 2. 
 

 
 
 
Tomando como referência as recomendações da America 
Dental Association-ADA relativas à higiene do Mercúrio, 
assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Usar cápsulas hermeticamente vedadas durante a 
amalgamação. 

B) Limpar imediatamente qualquer mercúrio derramado. 
C) Não aquecer o mercúrio ou o amalgama, mantendo o 

amalgamador longe de fontes de calor. 
D) Usar técnicas de manipulação de amálgama que evite o 

toque das mãos, usando EPIs e pinças clinicas. 
E) Descartar os resíduos de amálgama junto com os resíduos 

comuns. 

 
 
 
 
Considerando na Ergonomia a relação Equipamento/ 
profissionais, tempos, ações e movimentos, estabeleça 
relação entre as duas colunas, numerando a segunda de 
acordo com a primeira. 
 
 

1. Tempo operatório. 
2. Movimentos 

extrabucais. 
3. Ações indiretas. 
4. Movimentos 

endobucais 
5. Tempo de espera. 

(    ) Movimentos de dedos, 
punhos e cotovelos,de 
todo o braço e 
movimento do corpo 
(deslocamento) 

(    ) Trabalhos feitos fora ou 
dentro da boca e que não 
requerem formação 
universitária para quem 
executa; 

(    ) Tempo que o CD dedica 
ao tratamento do 
paciente; 

(    ) Interrupção do 
tratamento para aguardo 
de algo (troca de 
instrumental, paciente 
cuspir etc,) 

(    ) Movimentos dos dedos e 
punhos; 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 2, 3, 1, 5, 4. 
B) 3, 1, 2, 4, 5. 
C) 3, 2, 1, 4, 5. 
D) 3, 1, 4, 2, 5. 
E) 2, 3, 1, 4, 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vias de 
Contaminação 

Medidas de Controle 

 
1. Superfícies: 

pisos, paredes, 
mobiliário. 

2. Canetas de alta e 
baixa rotação. 

3. Ar/ aerossóis. 
4. Paciente. 
5. Operador. 

(    ) Uso de EPIs, imunização. 
(    ) Fazer bochechos com 

antissépticos, Usar pano de 
campo na região peribucal. 

(    ) Uso de pano úmido, limpar 
diariamente com hipoclorito a 
1% ou fenol sintético. 

(    ) Controle do jato de ar, 
Isolamento absoluto. 

(    ) Limpeza prévia com água e 
sabão, desinfecção com álcool 
70º por 30 segundos. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26
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Com relação às técnicas utilizadas no controle dos riscos 
biológicos, estabeleça relação entre as colunas, numerando a 
segunda de acordo com a primeira. 
 
 

1. Esterilização. 
2. Assepsia. 
3. Desinfecção. 
4. Limpeza e secagem. 

(    ) Processo físico ou químico 
que destrói todos os 
microorganismos, exceto os 
esporulados, utilizado em 
artigos críticos e semi-críticos. 

(    ) Retirada da sujidade, 
utilizando água e sabão, dos 
artigos, das dependências ,dos 
equipamentos e das 
instalações podendo ser 
manual ou automática. 

(    ) Processo em que todos os 
microorganismos, mesmo os 
mais resistentes como vírus e 
esporos, são completamente 
eliminados. 

(    ) Conjunto de procedimentos 
para impedir a penetração ou 
contaminação de locais por 
microorganismos. 
 
 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 3, 4, 1, 2. 
B) 3, 4, 2, 1. 
C) 2, 3, 4, 1. 
D) 2, 3, 1, 4. 
E) 4, 1, 2, 3. 
 
 
 
 
Considerando o instrumental necessário para o preparo 
cavitário e restauração CL I em amálgama, para um pré-molar 
superior, marque a alternativa que corresponde à seqüência 
correta de sua utilização: 
 
A) Calcadores; curetas e brunidor. 
B) Calcadores; hollemback e brunidor. 
C) Calcadores; brunidor e hollemback. 
D) Curetas; hollemback; brunidor e hollemback. 
E) Curetas, calcadores, hollemback e brunidor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Considerando as instâncias colegiadas de participação social 
na gestão do SUS estabelecidas na Lei 8142 de 1990, no seu 
Art.1º, para cada esfera de governo, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Comissão intergestores Tripartiti e Comissão 

Intergestores Bipartite. 
B) Gestores, prestadores de serviços e usuários. 
C) Conselho Nacional de Secretário de Saúde CONASS, e o 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde–
CONASEMS. 

D) Conferências de Saúde e o Conselhos de Saúde. 
E) Comissões para a elaboração do Plano de Carreira, 

Cargos e Salários (PCCS) e a Comissão Intergestores 
Bipartite-CIB. 

 
 
 
 
Com relação às atribuições pertinentes ao THD, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Estabelecer diagnóstico. 
B) Realizar escultura de restaurações de amalgama. 
C) Proceder à remoção do tártaro subgengival. 
D) Proceder à anestesia \infiltrativa. 
E) Proceder exodontia de decíduos. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta para a designação às 
“Unidades de Saúde destinadas ao atendimento, 
odontológico no âmbito do SUS, no mínimo, em diagnóstico 
bucal, periodontia especializada, cirurgia menor, endodontia 
e a portadores especiais”: 
 
A) Ambulatório Tradicional. 
B) Unidade Básica Tradicional. 
C) Unidade Básica de Saúde. 
D) Centros de Pronto Atendimento. 
E) Centros de Especialidades Odontológicas. 
 
 
 
Considerando as áreas estratégicas definidas nas Diretrizes 
Gerais da Política Nacional de Atenção Básica, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A eliminação da Hanseníase. 
B) A Saúde Bucal. 
C) A Referência e a Contra-referência. 
D) O controle da Tuberculose. 
E) O controle da Hipertensão arterial. 
 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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Considerando a escovação como o método mais aceito para a 
remoção da placa bacteriana e a escova como elemento 
essencial, assinale a alternativa incorreta : 
 
A) A escova dental é o instrumento dental mais eficaz e o 

mais utilizado para higiene bucal. 
B) A escova ideal é aquela que consegue limpar todas as 

superfícies dos dentes, sem traumatizar tecidos moles e 
atingir todas as áreas da boca. 

C) A escovação deve ser complementada pelo fio/fita dental. 
D) A escovação horizontal (vai-e-vem) e a mais indicada uma 

vez que remove aplaca depositada nos dentes e na 
gengiva. 

E) A escova deve ser trocada a cada 3 meses. 
 
 
 
Com relação às atribuições da Equipe de Saúde –ESB- Bucal 
no Programa de Saúde da Família- PSF, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Participar do processo de planejamento, no que diz 

respeito às ações ESB. 
B) Identificar as necessidade e expectativas da população em 

relação a saúde. 
C) Estimular e executar medidas de promoção da saúde, 

atividade educativas e preventivas em saúde bucal. 
D) programar e realizar visitas domiciliares de acordo com as 

necessidades identificadas. 
E) Sensibilizar as famílias para a importância da saúde bucal 

na manutenção da saúde. 
 
 
 
Com base nas modalidades de Equipes de Saúde Bucal –
ESB,regulamentadas pelo MS para o Programa de Saúde da 
Família-PSF, assinale a alternativa correta: 
 
A) Modalidade I: Cirurgião Dentista e Auxiliar de 

Consultório Dentário e, Modalidade II: Cirurgião Dentista, 
Auxiliar de Consultório Dentário e Técnico de Higiene  
Dentária. 

B) Modalidade I: Cirurgião Dentista, Auxiliar de Consultório 
Dentário e Técnica de Higiene Dental e, Modalidade II: 
Cirurgião Dentista, e Auxiliar de Consultório Dentário. 

C) Modalidade I: Cirurgião Dentista, Auxiliar de Consultório 
Dentário e Técnica de Higiene Dental, Modalidade II: 
Cirurgião Dentista, e Auxiliar de Consultório Dentário; 
Modalidade III: Cirurgião Dentista, Auxiliar de 
Consultório Dentário, Técnico de Higiene Dental e, 
Técnico em Prótese Dentária. 

D) Modalidade Única com: Cirurgião Dentista, Auxiliar de 
Consultório Dentário, Técnica de Higiene Dental e, 
Técnico em Prótese Dentária. 

E) Modalidade Única com: Cirurgião Dentista, Auxiliar de 
Consultório Dentário, Técnica de Higiene Dental. 

 
 
 
 
 
Considerando os pressupostos estabelecidos nas Diretrizes 
da Política Nacional de Saúde Bucal, identifique a alternativa 
incorreta: 
 
A) Assegurar a integralidade das ações de saúde bucal, 

articulando o individual com o coletivo, a promoção e a 
prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde da 
população. 

B) Garantir uma rede de atenção especializada articulada a 
rede de serviços de referência para alta complexidade. 

C) Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por 
meio de indicadores adequados, o que implica a 
existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos. 

D) Definir política de educação permanente para os 
trabalhadores de saúde bucal com o objetivo de 
implementar projetos de mudanças na formação técnica. 

E) Centrar a atuação na Vigilância a Saúde, incorporando 
praticas continuas de avaliação e acompanhamento dos 
danos, riscos e determinantes do processo saúde doença, 
atuação inter-setorial e ações sobre o território. 

 
 
 
A Higiene Bucal Supervisionada proposta nas Diretrizes 
Nacionais de Saúde Bucal tem como norteadores todos os 
abaixo, exceto: 
 
A) Ser desenvolvida preferencialmente pelos profissionais 

auxiliares da Equipe de Saúde Bucal. 
B) Cautela na definição de Técnicas “corretas” e “erradas”, 

evitando-se estigmatizações. 
C) A prevenção da cárie e da gengivite. 
D) Pressupõe o controle da placa pelo paciente sob 

supervisão profissional. 
E) Padronização do tipo e formato de escova dental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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Considerando os quatro indicadores de saúde bucal do Pacto 
da Atenção Básica 2006, estabeleça correspondência entre a 
coluna da direita (indicadores) e a da esquerda (Significado 
dos indicadores) 
 

1. Cobertura de primeira 
consulta odontológica 
programática. 

2. Cobertura da ação 
coletiva escovação 
dental supervisionada. 

3. Média de 
procedimentos 
odontológicos básicos 
individuais. 

4. Proporção de 
procedimentos 
odontológicos 
especializados em 
relação às ações 
odontológicas 
individuais. 

 

(    ) Compara com dados 
epidemiológicos, 
estimando-se em que 
medida de serviços 
odontológicos do SUS está 
respondendo às 
necessidades da população 
aos serviços odontológicos 
especializados, o grau de 
atenção e a integralidade 
do cuidado; 

(    ) Expressa o percentual de 
cobertura correspondente a 
média de pessoas que 
tiveram acesso à escovação 
dental 

(    ) Percentual de pessoas que 
receberam uma primeira 
consulta odontológica, com 
finalidade de diagnóstico, 
elaboração de um plano 
preventivo-terapêutico 
(PPT) 

(    ) Possibilita análise 
comparativa com dados 
epidemiológicos, 
estimando-se assim, em 
que medida os serviços 
odontológicos básicos do 
SUS estão respondendo às 
necessidades de assistência 
odontológica básica de 
determinada população.  

 
A seqüência correta de cima para baixo é 
 
A) 3, 1, 2, 4. 
B) 3, 2, 4, 1. 
C) 3, 2, 1, 4. 
D) 4, 1, 2, 3. 
E) 4, 2, 1, 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Considerando as atribuições do THD na Equipe de Saúde 
Bucal no Programa de Saúde da Família, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, 

prevenção, assistência e reabilitação) individual e 
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, segundo programação e de acordo com suas 
competências técnicas e legais. 

B) Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a 
outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o 
segmento do tratamento. 

C) Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos 
equipamentos odontológicos. 

D) 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. 

E) Apoiar as atividades dos ACD e dos ACS nas ações de 
prevenção e promoção da saúde bucal. 

 
 
 
Considerando os critérios para Referência da USF ao Centro 
de Especialidades Odontológicas, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Definir critérios de priorização de encaminhamento, 

pactuando-os com a comunidade e Conselhos Regionais 
e Locais de Saúde. 

B) Encaminhar, preferencialmente, pacientes em tratamento 
nas Unidades Básicas de Saúde, nas Unidades de Saúde 
da Família ou referenciados de outros Centros de 
Especialidades ou Hospitais. 

C) Os casos de urgência devem ser solucionados nas 
Unidades Básicas ou no Pronto Atendimento. 

D) O encaminhamento deverá ser feito por meio de 
informações adequadas ao paciente. 

E) Após o término do tratamento, o paciente será 
encaminhado para a unidade de saúde de origem para 
conclusão do tratamento e manutenção, com o 
formulário de contra-referência devidamente preenchido 
onde conste a identificação do profissional, diagnóstico e 
tratamento realizados. 

 
 
 

QUESTÃO 38 QUESTÃO 39

QUESTÃO 40




