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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 

 

 
 
 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal ao término da prova. 

 

02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE 
PROVA NO CARTÃO RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões 
confere com o quadro da alínea “a” do item 1)  e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem 
na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha 
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA. 

 

06- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima 
da questão de cada bloco de respostas. 

 

08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação 
de nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, 
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 
marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir 
os limites dos retângulos ao lado. 

 

1010- Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva ao final do horário previsto 
para o término da prova, conforme alínea “c” do item 9.16. Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva, conforme item 9.16, alínea “d”, do edital. 

 

11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar ou portar, durante a realização das provas, de armas, máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 
como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie, que seja na 
sala de prova ou nas dependências do seu local de prova; 
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Resposta; 
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;  
d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova. 
 

12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 

 

13- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

 

14- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE TRÊS (3) HORAS. 
 

15- Por motivo de segurança, a FUNRIO solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, no espaço próprio da Folha 
de Respostas, a frase abaixo apresentada. 

 
"A diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana."  
                                                                                             (Louis Pasteur) 

Língua Portuguesa Conhecimentos de SUS Conhecimentos Específicos 
Questões Questões Questões 

1 a 10 11 a 20 21 a 40 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 

Questão 01 
 
O Artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.  
Observa-se que esse Artigo adota uma estrutura frasal bastante comum em textos que pretendem ser concisos e objetivos. 
Algumas de suas características são 
 
A) o vocabulário erudito e o formalismo pronominal. 
B) a repetição enfática e a referenciação enunciativa. 
C) o analitismo morfossintático e a denotatividade lexical. 
D) o hermetismo vocabular e o posicionamento ideológico neutro. 
E) a independência sintática das orações e a ordem direta. 
 
Questão 02 
 
O Artigo II da Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que “toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos 
e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”. 
 
A série de vírgulas que começa após a palavra “raça” 
 
A) marca a intenção de destacar os vários núcleos do aposto. 
B) dá valor conotativo aos componentes declarados como especiais. 
C) tem a função de separar os vários itens da enumeração. 
D) uniformiza os direitos de reconhecimento do cidadão livre. 
E) objetiva equiparar morfossintaticamente os núcleos do sujeito. 
 
Questão 03 
 
Um dos argumentos citados no Preâmbulo da Declaração considera  “essencial que os direitos humanos sejam protegidos 
pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a 
opressão”.  
Reescrevendo-se o trecho acima transcrito de modo coerente com o conteúdo original, um dos resultados possíveis seria o 
seguinte: 
 
A) É essencial que o Estado de Direito proteja os direitos humanos, a fim de que o homem não seja compelido, como 

último recurso, à rebelião contra a opressão e a tirania. 
B) É essencial que os direitos humanos tenham a proteção do Estado de Direito, contanto que o homem não seja 

compelido, como recurso último, para a rebelião à tirania e à opressão. 
C) É essencial que o Estado de Direito seja protecionista com os direitos humanos, sem o que o homem não venha a ser 

compelido, como recurso último, à rebelião contra a opressão e a tirania. 
D) É essencial que os direitos humanos sejam protegidos do Estado de Direito, porquanto o homem não seja compelido, 

como último recurso, à rebelião, à tirania e à opressão. 
E) É essencial que o Estado de Direito faça a proteção dos direitos humanos, posto que que o homem não seja 

compelido, como recurso último, à rebelião contra a tirania e a opressão. 
 
Questão 04 
 
O item II do Artigo XV da Declaração estabelece que “o casamento não será válido senão com o livre e pleno 
consentimento dos nubentes”. 
Nesse item, observa-se o emprego da palavra “senão” com o mesmo valor de 
 
A) inclusive. 
B) salvo.  
C) cumulativamente. 
D) sob tutela. 
E) sem efeito.  
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Questão 05 
 
O Artigo XXVI da Declaração contém três proposições, a saber: 
 

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. 
A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a 
instrução superior, esta baseada no mérito.  

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do 
respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 
Unidas em prol da manutenção da paz.     

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. 
 
É correto afirmar que há a presença de referenciadores anafóricos  
 
A) nas proposições 1, 2 e 3. 
B) nas duas primeiras proposições. 
C) nas duas últimas proposições. 
D) nas proposições 1 e 3. 
E) apenas numa das proposições. 
 
Questão 06 
 
O item 1 do Artigo XXVI começa dizendo que “toda pessoa tem direito à instrução”. O acento indicativo de crase 
empregado nessa passagem está corretamente mantido na seguinte alternativa: 
 
A) Meu tio contratou uma kombi à frete. 
B) A confissão foi arrancada à força. 
C) Sua vizinha fazia entregas à domicílio. 
D) Aquele padeiro vende pães à metro. 
E) Ninguém ia para a escola à pé. 
 
Questão 07 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da  Assembleia Geral 
das Nações Unidas, no dia 10 de dezembro de 1948. 
 
Observando-se a relação entre letras e fonemas das palavras empregadas na frase acima, assinale a opção que apresenta 
palavra contendo um número maior de grafemas do que de fonemas. 
 
A) declaração. 
B) universal. 
C) direitos. 
D) humanos.  
E) proclamada. 
 
 
Questão 08 
 
Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos existe desde 10 de dezembro de 1948, seria 
gramaticalmente correto escrever a seguinte manchete num jornal publicado em 10 de dezembro de 2008:  
 
A) FAZEM 60 ANOS QUE A LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS COMEÇOU. 
B) DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: O SONHO COMEÇOU A 60 ANOS. 
C) AS NAÇÕES UNIDAS COMEMORA OS 60 ANOS DOS DIREITOS HUMANOS.  
D) PASSOU-SE JÁ 60 ANOS, MAS OS DIREITOS HUMANOS AINDA NÃO EXISTEM. 
E) DIREITOS HUMANOS: SÃO 60 ANOS DE ESPERANÇA. 
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Questão 09 
 
É possível formar palavras derivadas a partir dos componentes principais do sintagma “Declaração dos Direitos 
Humanos”. Assinale a opção que faz isso corretamente. 
 
A) pré-declaração – endireitar – humanitário. 
B) declaradamente – direitista – desumanos. 
C) declaraçãozinha– centro-direita – sub-humanos. 
D) declaratório – meia-direita – inumano. 
E) declaracionismo – pé-direito – quadrumano. 
 
Questão 10 
 
Qual o comentário correto a respeito da decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de proclamar a Declaração 
Universal “como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada 
indivíduo e cada órgão da sociedade se esforcem por promover o respeito a esses direitos e liberdades”? 
 
A) O texto usa o pressuposto de que as regras devem ser emanadas de cima para baixo. 
B) A fundamentação se apoia na ideia de que é possível viver isolado em detrimento da coletividade. 
C) O raciocínio principal da decisão é que não há como alcançar o êxito com liberdade sem direito. 
D) A assertiva usa como argumento o princípio de que é a soma das partes que constrói o todo. 
E) A lógica da afirmação está baseada nos princípios democráticos de uma sociedade sem fronteiras. 

 

♦ Conhecimentos de SUS ♦ 

 
Questão 11 
 
As Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, de 2006, estabelecem algumas prioridades como compromisso do Pacto 
pela Vida. São exemplos destas prioridades, EXCETO 
 
A) saúde do idoso. 
B) controle do câncer de mama. 
C) saúde do homem. 
D) redução da mortalidade materna. 
E) fortalecimento da atenção básica. 
 
Questão 12 
 
No SUS o processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre em colegiados de 
negociação. Um deles, o CIB, é composto por representantes dos 
 
A) MS e CONASEMS. 
B) CONASS e CONASEMS. 
C) MS e CONASS. 
D) SMS e SES. 
E) SES e COSEMS. 
 
 
Questão 13 
 
O conjunto de atividades que visa eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da Saúde caracteriza a execução 
de ações da (o). 
 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Sistema Único de Saúde. 
C) Assistência terapêutica integral. 
D) Vigilância epidemiológica. 
E) Saúde do trabalhador. 
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Questão 14 
 
A lei que instituiu o SUS incorporou, posteriormente, novas leis que estabeleceram subsistemas específicos de 
atendimento. Exemplo de um desses subsistemas é o que trata de(a) 
 
A) participação de serviços privados. 
B) redução da mortalidade infantil. 
C) promoção da saúde. 
D) acompanhante para parturientes. 
E) metas para o controle da tuberculose. 
 
Questão 15 
 
A Portaria que instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências estabelece a organização de redes loco regionais 
setorizadas em diversos componentes. Assinale o exemplo de integrante do componente pré-hospitalar. 
 
A) Atenção domiciliar. 
B) SAMU. 
C) Terapia semi-intensiva. 
D) Leitos de longa permanência. 
E) Hospital dia. 
 
Questão 16 
 
O Piso de Atenção Básica é composto de uma parte fixa e de outra variável. Exemplo de ação remunerada pelo PAB 
variável é encontrado no (a) 
 
A) Programa de Saúde da família. 
B) Controle de tuberculose. 
C) Ação de saúde bucal. 
D) Eliminação da Hanseníase. 
E) Controle da hipertensão. 
 
 
Questão 17 
 
O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica prevê financiamento para fornecimento de medicamentos, 
produtos e insumos para os Programas Estratégicos sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Exemplo de programa 
estratégico suprido por esse financiamento é a(o) 
 
A) Campanha de vacinação. 
B) Transplante de órgãos. 
C) Saúde da Família. 
D) Vigilância Sanitária. 
E) Programa Nacional de Hemoderivados. 
 
 
Questão 18 
 
O SUS, com a Lei 8.142/90, passou a contar, em cada esfera de Governo, com instâncias colegiadas. Uma delas, a 
Conferência de Saúde, deve reunir-se 
 
A) de 4 em 4 anos. 
B) Anualmente. 
C) de 2 em 2 anos. 
D) de 5 em 5 anos. 
E) de 10 em 10 anos. 
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Questão 19 
 
Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, todos com jornada de trabalho 
de 40h semanais, comporão Equipe de Saúde da Família, que responderá pela assistência de habitantes que, recomenda-
se, deve ser, em número médio de 
 
A) 3000. 
B) 6000. 
C) 9000. 
D) 1500. 
E) 2000. 
 
Questão 20 
 
A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria N° 648/GM de 28 de março de 2006, prevê formas de 
financiamento para a assistência integral em saúde bucal, que será oferecida por duas modalidades de Equipes de Saúde 
Bucal. Essas equipes diferem entre si pela presença de 
 
A) auxiliar de consultório dentário. 
B) agente comunitário de saúde. 
C) cirurgião dentista. 
D) técnico de higiene dental. 
E) auxiliar de enfermagem. 

 

♦ Conhecimentos Específicos ♦ 

Questão 21 
 
A articulação responsável pela capacidade de movimento da mandíbula é denominada de 
 
A) maxilomandibular. 
B) esfenomandibular. 
C) estilomandibular. 
D) temporomandibular. 
E) aurículomandibular. 
 
Questão 22 
 
Assinale o dente abaixo que por vezes apresenta um total de três cúspides: 
 
A) primeiro pré-molar superior. 
B) primeiro molar superior. 
C) primeiro molar inferior. 
D) segundo molar inferior. 
E) segundo pré-molar inferior. 
 
Questão 23 
 
Assinale a Notação Dentária pela padronização da Federation Dentaire Internationale (FDI) que representa o primeiro 
molar superior direito da dentição decídua: 
 
A) 16. 
B) 24. 
C) 26. 
D) 54. 
E) 56. 
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Questão 24 
 
Em qual idade ocorre a erupção do incisivo central inferior decíduo? 
 
A) 1 mês. 
B) 6 meses. 
C) 9 meses. 
D) 1 ano. 
E) 2 anos.  
 
Questão 25 
 
Em quantas doses é administrada a vacina contra Hepatite B? 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
E) 5. 
 
Questão 26 
 
Com relação à utilização da máscara de proteção pela equipe odontológica, é correto afirmar que 
 
A) deve ser descartada ao fim de cada turno de atendimento. 
B) o auxiliar não precisa utilizá-la em procedimentos não-cirúrgicos. 
C) as máscaras podem ser descartáveis ou de tecido. 
D) deve estar pendurada no pescoço quando não estiver em atendimento. 
E) deve ser feita de material impermeável ao ar. 
 
Questão 27 
 
Que tipo de substância devemos utilizar na lavagem das mãos antes do atendimento do paciente? 
 
A) Esterilizante. 
B) Ionizante. 
C) Saneante. 
D) Antisséptica. 
E) Asséptica. 
 
Questão 28 
 
Assinale a alternativa que representa uma doença transmissível por uma bactéria. 
 
A) Tuberculose. 
B) Paracoccidiomicose. 
C) AIDS. 
D) Hepatite C. 
E) Varicela. 
 
Questão 29 
 
Com relação à contaminação pelo vírus do herpes labial, é correto afirmar que  
 
A) ocorre através do contato direto com as lesões infectadas. 
B) ocorre através do contato com o sangue de um individuo portador do vírus. 
C) a infecção primária só ocorre após a erupção dos dentes permanentes. 
D) a utilização de máscara descartável com triplo filtro não impede a contaminação. 
E) podem ser contaminados apenas os pacientes imunodeprimidos. 
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Questão 30 
 
Assinale a alternativa que corresponde à técnica mais indicada para utilização de fio ou fita dental para crianças. 
 
A) Fones.   
B) Loop. 
C) Bass. 
D) Stillman. 
E) Fast. 
 
Questão 31 
 
Com relação ao conhecimento atual sobre a utilização de fluoretos para prevenção da doença cárie, é correto afirmar que 
 
A) a concentração de 5000 ppm é a ideal em dentifrícios fluoretados.  
B) o principal efeito do flúor é sistêmico durante a mineralização do dente. 
C) o fluoreto de sódio é superior ao monoflurofosfato de sódio e ao fluoreto estanhoso. 
D) as gotas de flúor de 1 ppm devem ser utilizadas até 3 anos de idade e durante a gravidez. 
E) presença de fluoreto na boca diminui o pH crítico de desmineralização do esmalte para 4,5. 
 
Questão 32 
 
Assinale a alternativa que corresponde aos ângulos horizontal e vertical corretos, respectivamente, para a tomada 
radiográfica de um primeiro molar superior através da técnica da bissetriz. 
 
A) 80o a 90o e +20o a +30o. 
B) 60o a 75o e +20o a +30o. 
C) 80o a 90o e +40o a +45o

. 
D) 60o a 75o e +45o a +50o

. 
E) 70o a 80o e +45o a +50o. 
 
Questão 33 
 
Na técnica de afiação de curetas periodontais através do “instrumento parado e pedra móvel”, o ângulo interno entre o 
instrumento e a pedra de afiar é de  
 
A) 20º a 30º. 
B) 35o a 45o. 
C) 50o a 60o. 
D) 70o a 80o. 
E) 95o a 105o. 
 
Questão 34 
 
Qual dos instrumentos abaixo é utilizado para obtenção de isolamento absoluto? 
 
A) Autômato de Eagler. 
B) Pinça de Palmer. 
C) Dispositivo de Ivory. 
D) Isolador de Craigo. 
E) Cápsula de Eagler. 
 
Questão 35 
 
Qual o material indicado para a Técnica de Restauração Atraumática?  
 
A) Amálgama de prata.  
B) Cimento de fosfato de zinco.  
C) Cimento de ionômero de vidro.  
D) Resina acrílica autopolimerizável.  
E) Resina composta fotopolimerizável. 
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Questão 36 
 
Qual é a sequência correta para confecção de uma restauração direta de resina composta fotopolimerizável? 
 
A) Profilaxia com pedra pomes e água, condicionamento ácido, primer, adesivo e resina.    
B) Condicionamento ácido, profilaxia com pedra pomes e água, primer, resina e adesivo. 
C) Profilaxia com pedra pomes e água, condicionamento ácido, primer, resina e adesivo. 
D) Profilaxia com pedra pomes e água, condicionamento ácido, adesivo, primer e resina.  
E) Condicionamento ácido, primer, adesivo, profilaxia com pedra pomes e água e resina.  
 
Questão 37 
 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação à utilização do amálgama de prata: 
 
A) a escultura deve ser feita após a brunidura inicial.  
B) a mistura do pó de prata com o mercúrio para fazer o amálgama é chamada de trituração. 
C) a manobra que objetiva obter uma massa mais uniforme e lisa é chamada de homogenização. 
D) o acabamento e polimento final do amálgama devem ser feitos 24 a 48 horas após a presa inicial.  
E) a brunidura pós-escultura deve ser feita no sentido do dente para restauração para remoção dos excessos. 
 
Questão 38 
 
Assinale a alternativa que corresponde ao teste de vitalidade pulpar que é o MENOS utilizado, sendo indicado apenas 
quando não for possível fechar o diagnóstico através dos demais testes: 
 
A) elétrico.  
B) percussão.  
C) de mordida. 
D) de cavidade. 
E) de palpação. 
 
Questão 39 
 
Segundo o “Perfil de competências profissionais do técnico em higiene dental e do auxiliar de consultório dentário do 
Ministério da Saúde, 2004”,  assinale a alternativa que corresponde a uma habilidade necessária específica para que o 
Técnico em Higiene Bucal possa desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e 
sanitários, visando à melhoria da qualidade de vida da população. 
 
A) Utilizar recursos de comunicação, valorizando aqueles existentes na comunidade. 
B) Realizar procedimentos restauradores, conforme seu nível de atuação. 
C) Instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas. 
D) Utilizar agentes químicos para o controle das doenças bucais. 
E) Aplicar medidas de segurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos. 
 
Questão 40 
 
Assinale a alternativa que corresponde à lima endodôntica que apresenta uma excelente capacidade de corte e que tem 
como característica ser um instrumento que apresenta a parte ativa formada por uma espiral com a forma de pequenos 
cones superpostos e ligeiramente inclinados, de maneira que a parte cortante deste tipo de lima fique na base dos cones.  
 
A) Kerr.  
B) TriFile. 
C) K-flex.  
D) Flexofile. 
E) Hedströen.  
 
 
 







