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TEXTO 2
A obra Enterro, do pintor paulista Cândido Portinari, furtada
no último dia 14 de julho do Museu de Arte
Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), em Olinda, foi
recuperada nesse sábado (31), no Rio de Janeiro.

1ª Parte – Português

Um homem foi preso em flagrante numa favela do
Complexo do Alemão no momento em que tentava vender
a obra de arte, avaliada entre R$ 800 mil e R$ 1,2 milhão.
O acusado declarou que ele mesmo retirou o óleo sobre
tela da moldura. Porém uma perícia terá de ser feita para
confirmar a autenticidade da pintura. Não foi possível
descobrir quem seria o comprador do quadro.
O homem, de identidade não revelada, ficou detido na
Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente
e Patrimônio Histórico (Delemap) do Rio de Janeiro, que
também recebeu o quadro. (JORNAL DO COMMERCIO)
04. ‘O acusado declarou que ele mesmo retirou o óleo
sobre tela da moldura.’

01. Expressões como ‘tás brincando malaco?’, refletem:
a)
b)
c)
d)
e)

A dinamicidade da língua.
O crescente desuso da norma culta nos textos.
O desrespeito da norma padrão como regra para
uso da oralidade.
O uso de vocabulário coloquial em classes sociais
altas.
O desconhecimento da norma culta nas
sociedades mais desenvolvidas.

e)

Ao emprego do verbo no gerúndio.
Ao uso do verbo no infinitivo impessoal.
Ao verbo iniciando a frase.
À presença dos chamados atratores, no caso, o
substantivo ‘líder’.
Ao verbo no imperativo.

03. Em qual das alternativas NÃO HÁ caso de desrespeito
às normas gramaticais?
a)

b)

c)
d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

De completar o sentido de um verbo intransitivo.
De funcionar como complemento nominal.
De adicionar uma informação restritiva.
De completar o sentido de um verbo transitivo.
De completar uma oração transitiva direta.

TEXTO 3

02. O uso da ênclise na primeira fala do texto deve-se:
a)
b)
c)
d)

A oração sublinhada tem a função:

Foi somente depois do fim da Segunda Grande
Guerra que o mundo ficou sabendo das principais
atrocidades que havia sido cometidas naqueles
seis anos de conflito.
Enquanto a guerra durou, ninguém tinha notícia
dos campos de concentração organizados pela
Alemanha nazista, dos extermínios em massa,
nem da violência de batalhas remotas ou do
resultado de bombardeios infernais sobre
populações civis.
Crimes secretos; porém não são exclusividade
daqueles tempos.
O mundo acaba de ficar sabendo também que
nas guerras de hoje, apesar de todo o grande
circo da informação globalizada, se mata
inocentes e se praticam assassinatos em massa
em completo sigilo.
No domingo 25, veio à luz mais de 91 mil
documentos secretos do Pentágono, publicados
pelo site WikiLeaks.

Bombeiros resgatam paciente no Hospital da Restauração
(HR). De acordo com a assessoria de comunicação da
unidade de saúde, Amaro Edzio da Silva, de 47 anos,
internado há cinco dias após sofrer uma queda no
município de São Lourenço da Mata, estaria desorientado
por conta de uma crise de abstinência alcoólica e, ao voltar
do banheiro, teria entrado em uma porta utilizada apenas
pelo pessoal da manutenção e que dá acesso ao forro do
primeiro andar do prédio, onde funciona a emergência.
O paciente continuou engatinhando entre o forro de gesso
e a laje, sendo denunciado por outros pacientes. A equipe
médica acionou o Corpo de Bombeiros que, após uma
tentativa frustrada de negociação para que Amaro voltasse
para a porta de acesso, resolveu abrir um buraco no gesso
para fazer o resgate. O paciente caiu e sofreu um edema
no rosto e passa por exames e continua em estado de
observação.
Da Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR

05. Considere as afirmações acerca do texto 3:
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I.

II.

O Corpo de Bombeiros foi acionado esta manhã
para realizar o resgate de um paciente no
Hospital da Restauração.
O trecho sublinhado poderia ter seu verbo auxiliar
empregado no presente do indicativo que não
alteraria em nada o período.
‘prédio’ e ‘emergência’ obedecem à mesma regra
de acentuação.
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III. ‘O paciente caiu e sofreu um edema no rosto e
passa por exames e continua em estado de
observação.’ No período temos uma sequência de
orações coordenadas que estabelecem uma
relação de adição entre si.

09. Pela leitura do texto depreende-se que o autor NÃO
procurou demonstrar:
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas estão incorretas.
I e III estão corretas.
Só I está errada.
Todas estão corretas
Só III está correta.

e)

10. Em qual dos trechos a pontuação
discordância da norma culta da língua?

06. ‘após uma tentativa frustrada de negociação’:

a)

O trecho indica:
a)
b)
c)
d)
e)

Que não houve negociação.
Que os policiais não souberam negociar.
Que não se ofereceu o que o paciente queria.
Que o paciente não pode ser ouvido.
Que a negociação tornou-se inviável.

b)

07. Assinale a alternativa correta:
c)
a)
b)
c)
d)
e)

Edema é o mesmo que inflamação.
Abstinência é o mesmo que vício.
Desorientado é antônimo de ‘sem rumo’.
‘edema no rosto’ é um caso de pleonasmo
estilístico.
‘emergência’ figura no texto como uma metáfora.

d)

TEXTO 4
"Fizeram alto. E Fabiano depôs no chão parte da carga,
olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali
na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança.
Retardara-se e repreendera os meninos, que se
adiantavam, aconselhara-os a poupar forças. A verdade é
que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecialhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara-a
lentamente, adiara-a, tornara a prepará-la, e só se
resolvera a partir quando estava definitivamente perdido.
Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia
àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para
enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas
alheias: o chiqueiro e o curral, que precisavam conserto, o
cavalo de fábrica, bom companheiro, a égua alazã, as
catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a
cama de varas. E os pés dele esmoreciam, as alpercatas
calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As
alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de
seixos." (Vidas secas, Graciliano Ramos)

e)

apresenta

A petroleira BP se prepara para selar
definitivamente seu poço no Golfo do México.
Origem da pior catástrofe ambiental; da história
dos Estados Unidos.
A operação, que tem início neste sábado, deve
ser concluída até terça-feira. O almirante Thad
Allen, afirmou que é necessário algum tempo para
que os engenheiros possam remover os
escombros em torno do poço após a passagem
da tormenta tropical Bonnie - que obrigou a
suspender os trabalhos.
O vice-presidente da BP, Kent Wells, destacou
sua grande confiança no sucesso da static kill.
Segundo ele, o funil instalado há duas semanas
não apresenta fissuras e "isto nos dá mais
confiança sobre a integridade do poço", o que é
um sinal positivo sobre o sucesso da operação.
Além disso, BP concluirá também o projeto de
construção de um poço paralelo para impedir
eventuais vazamentos. Sua função será
interceptar o fluxo ao poço danificado no prazo de
dez dias, permitindo a realização de mais um
processo de vedação do sistema, no final de
agosto.
Em sua primeira viagem à zona do desastre após
assumir o posto de Tony Hayward, antigo CEO de
BP, Dudley destacou que a companhia se
concentrará na recuperação a longo prazo da
região afetada pela maré negra.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Referente ao histórico
INCORRETO afirmar:
a)

08. Os verbos sublinhados no texto:
a)
b)
c)
d)
e)

A resistência do personagem em abandonar a
fazenda.
A desilusão da personagem retratada.
A dimensão íntima, psicológica da personagem.
Um momento na vida de um típico personagem
do sertão nordestino.
Uma visão fragmentada do mundo.

b)

São defectivos.
São abundantes.
Referem-se a um fato concluído no passado.
Indicam fatos inconclusos.
Reflete um fato passado, anterior a outro.

c)
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de

saúde

pública

é

O modelo teórico-conceitual da saúde Coletiva
surge na década de 1970. Em torno deste ideário
organiza-se o Movimento Sanitário, ato coletivo
que se torna o principal responsável pela reforma
sanitária brasileira.
O Movimento Sanitário procura, na sua origem,
realizar uma incorporação crítica de elementos da
produção internacional, entre as quais cabe
destacar a de países como Inglaterra, Cuba, Itália
e Canadá.
No
processo
de
elaboração
teóricoepistemológico procura romper com a orientação
da sociologia funcionalista norte-americana
mediante diálogo com a produção da Medicina
Social italiana, com o Estruturalismo francês e
com a Sociologia Política inglesa.
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d)

e)

Ao final da década de 1970, o arcabouço da
Saúde Coletiva passa a informar as atividades de
distintos departamentos de Medicina Preventiva e
Social
assumindo
função
relevante
na
sustentação
político-ideológica
do
Centro
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e da
Associação Brasileira Coletiva (Abrasco).
Nos anos 1980 sustenta um contra discurso
sanitário “sob a forma de uma teoria crítica
histórico-social da doença” que se expressa como
uma contra política, sob a forma de dispositivo
legal, institucional e administrativo da Reforma
Sanitária.

14. Sobre o histórico do SUS é INCORRETO afirmar:
a)

b)

12. Sobre epidemiologia é INCORRETO afirmar:
a)
b)

c)

d)

e)

c)

A epidemiologia não lida diretamente com
“doença, noção essencialmente clínica.
Para o estudo das causas dos problemas de
saúde e a subseqüente adoção de medidas
preventivas,
pode-se
gerar
correlados
operacionais do conceito de risco como, por
exemplo, fator de risco e grupo de risco.
Um fator de risco pode ser definido como o
atributo de um grupo da população que apresenta
maior incidência de uma doença ou agravo à
saúde, em comparação com outros grupos
definidos pela ausência ou menor exposição a tal
característica.
É interessante para epidemiologia identificar
atributos, propriedades ou fatores que permitam
reconhecer grupos menos vulneráveis (ou mais
protegidos) em relação a certo problema de
saúde na medida em que tal conhecimento é
diretamente útil para a implementação de
medidas de prevenção do risco e promoção da
saúde.
Fator de prevenção é o atributo de um grupo com
menor incidência de um determinado distúrbio em
relação a outros grupos, definidos pela ausência
ou baixa dosagem de tal fator.

d)

e)

15. A equipe de saúde de PSF trabalha com carga horária
de oito horas diárias, conforme as seguintes linhas de
atuação, EXCETO:
a)

b)
13. Sobre incidência é INCORRETO afirmar:
c)
a)

b)

c)

d)

e)

A incidência de doenças em uma população P
significa a ocorrência de casos novos
relacionados à unidade de intervalos de tempo.
Para efeito de estudo comparativo da incidência
de doença numa mesma época, usa-se taxa de
incidência.
A taxa de incidência é definida como a razão
entre o número de casos novos de uma doença
que ocorre em um intervalo de tempo
determinado, numa população delimitada exposta
ao risco de adquirir a referida doença no mesmo
período ou de períodos próximos.
Na prática, a taxa de incidência pode ser
calculada tomando-se como numerador duas
entidades distintas: número de pessoas doentes e
freqüência de eventos relacionados à doença.
Quando a intenção é investigar surtos epidêmicos
logo de sua eclosão e durante sua vigência, a
medida de incidência reveste-se de uma feição
diferente e recebe a denominação de coeficiente
de ataque.

O SUS, instituído pela Constituição da Republica
Federativa do Brasil, em 1988, tem como objetivo
o bem-estar e a justiça social. Atendeu aos
movimentos de construção da cidadania, mais
especificamente, o movimento pela Reforma
Sanitária Brasileira.
Como uma política de inclusão social pelo direito
da cidadania, a estrutura e o funcionamento do
SUS são de responsabilidade do Estado
Brasileiro, uma República Federativa formada
pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e
Distrito Federal.
Como política de Estado, o SUS articula-se em
todas as Unidades Federadas e é disciplinado por
um conjunto de instrumentos institucionais, legais
que definem as condições para viabilizar o direito
à saúde de todo cidadão brasileiro.
Os gestores do SUS são os representantes de
uma esfera única de governo designados para o
desenvolvimento das funções do Poder Executivo
na saúde: no âmbito nacional, o Ministro da
Saúde; no âmbito estadual, o Secretário de
Estado da Saúde; e no municipal, o Secretário
Municipal de Saúde.
A Constituição Federal de 1988 estabelece os
princípios, as diretrizes e as competências do
Sistema Único de Saúde, mas não define
especificamente o papel de cada esfera de
governo no SUS. A lei 8080/90 é quem vai
detalhar as competências e as atribuições da
direção do SUS em cada esfera.

d)

e)

Cadastramento das principais famílias residentes
em sua área de abrangência, realizado com a
participação da comunidade.
Diagnóstico das condições socioeconômicas e de
saúde da população sob sua responsabilidade.
Identificação das pessoas e das famílias que
necessitam de atenção especial, por estarem
sujeitas a situações de maior risco de adoecer ou
morrer.
Priorização das ações a serem desenvolvidas
para enfrentamento dos problemas identificados.
Por exemplo, ações voltadas para a saúde das
crianças, das gestantes, da mulher, do idoso,
para tratamento e recuperação de portadores de
doenças
endêmicas,
infecciosas
ou
degenerativas, como malária, tuberculose,
hanseníase, hipertensão, diabetes e outras.
Ênfase no enfoque da promoção à saúde,
facilitado pelo vínculo estabelecido entre a equipe
e as famílias, que cria um espaço privilegiado
para a incorporação de hábitos saudáveis.

16. Em que ano foi criado o primeiro Instituto de
Aposentadoria e Pensões, o dos Marítimos (IAPM)?
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a)
b)
c)
d)
e)

1924
1933
1937
1942
1951
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17. Em 1975, o modelo econômico implantado pela
ditadura militar entra em crise. A população com baixos
salários, contidos pela política econômica e pela
repressão, passou a conviver com o desemprego e as
suas graves conseqüências sociais, como aumento da
marginalidade, das favelas, da mortalidade infantil. O
modelo de saúde previdenciário começa a mostrar as suas
mazelas que estão descritas abaixo, das quais é
INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

Aumentos constantes dos custos da medicina
curativa, centrada na atenção médico-hospitalar
de complexidade crescente.
Diminuição do crescimento econômico com a
respectiva repercussão na arrecadação do
sistema previdenciário reduzindo as suas
receitas.
Incapacidade do sistema em atender a uma
população cada vez maior de marginalizados que,
sem
carteira
assinada
e
contribuição
previdenciária, se viam excluídos do sistema.
Desvios de verba do sistema previdenciário para
cobrir despesas de outros setores e para
realização de obras por parte do governo federal.
O repasse pela União de recursos do tesouro
nacional para o sistema previdenciário, visto ser
esse tripartite (empregador, empregado e União).

d)

e)

20. Referente à Lei 8142/90 – Votada em 28 de dezembro,
dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências é INCORRETO afirmar:
a)

18. A Lei n. 8.080/90 trata de, EXCETO:
a)
b)
c)

d)
e)

Da organização, da direção e da gestão do SUS.
Da definição das competências e das atribuições
da esfera única de governo.
Do
funcionamento
e
da
participação
complementar dos serviços privados de
Assistência à Saúde.
Da política de recursos humanos.
Dos recursos financeiros, da gestão financeira, do
planejamento e do orçamento.

19. Referente ao Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde é INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

O CONASEMS é um ato político na construção do
SUS. Alguns momentos marcantes dessa atuação
podem ser lembrados quando, por exemplo,
atuou como porta-voz dos municípios, no início da
década de 90; após a criação da tripartite como
fórum institucional, que propiciou um salto de
qualidade importante do ponto de vista de sua
expressão política; quando participou nos
processos
de
negociação
das
Normas
Operacionais Básicas (NOB 93 e 96) e da Norma
de Assistência à Saúde (NOAS); e por fim,
quando participou do Pacto pela Saúde.
Acima de tudo, o CONASEMS se destaca na sua
luta pela saúde como direito de todos. Para
Helvécio Miranda Magalhães Júnior, presidente
do CONASEMS, a saúde como direito é uma
política pública de relevância, como dever do
Estado é uma grande marca.

A criação do CONASEMS sintetiza um processo
histórico que tem início na década de 80, quando
a chamada Reforma Sanitária lançou as bases do
que futuramente se consolidaria como o
movimento
municipalista.
A
história
do
CONASEMS se confunde com a história do SUS,
mas isso não é mera coincidência.
O CONASEMS teve, ao longo de sua trajetória,
um papel muito relevante na construção desse
sistema. Em qualquer análise técnica, política,
histórica que for realizada ao longo desses 20
anos de existência do SUS, torna-se obrigatório
considerá-lo como um ator importante nesse
processo.
A continuidade é a principal marca da história do
CONASEMS. Desde a sua fundação, não houve
momentos de descontinuidade, a vontade de seus
membros de agregarem forças na busca conjunta
da unidade de um leque pluripartidário,
identificando politicamente o rumo e sabendo o
caminho a tomar, sempre se colocando um passo
adiante.
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b)

c)

d)

e)

Esta lei institui as instâncias colegiadas e os
instrumentos de participação social em cada
esfera de governo. Condicionou o recebimento de
recursos financeiros à existência de Conselho
Municipal de Saúde, funcionando de acordo com
a legislação.
Em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, existem as
seguintes instâncias colegiadas: Conferência de
Saúde e Conselho de Saúde.
As Conferências devem ser realizadas em cada
esfera de governo, organizadas no mínimo a cada
dois anos e paritárias como os conselhos. Os
Conselhos são órgãos representativos em caráter
permanente e deliberativo.
Define a participação do Conass (Conselho
Nacional de Secretários de Saúde) e do
Conasems (Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde), no Conselho Nacional de
Saúde.
Concede o repasse regular e automático de
recursos para municípios, Estados e Distrito
Federal e preconiza que, para receber recursos
de forma regular e automática, Estados, Distrito
Federal e municípios deverão ter Fundo de
Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde e
contrapartida de recursos em seus orçamentos.
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b)
3ª Parte – Conhecimentos Específicos
c)
21. Referente à aplicação do flúor é INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

Heintze afirmou que o flúor não deve somente ser
considerado como uma substância preventiva
contra a cárie, mas também como uma
substância terapêutica que pode remineralizar as
desmineralizações.
Embora estudos controlados comprovem que a
incidência de manchas brancas pode ser reduzida
com bochechos de flúor, o ortodontista não deve
confiar somente nos bochechos.
Os pacientes não os realizam com regularidade;
por outro, por causa dos elementos de retenção,
eles não atingem, suficientemente, as superfícies
dos dentes onde devem surtir efeitos, isto é, em
volta das bases dos braquetes, nas margens das
bandas e nas superfícies proximais.
O flúor dos bochechos é removido rapidamente
pela saliva. Por este motivo, seria melhor utilizar
vernizes de flúor que podem ser aplicados nas
superfícies de risco, uma ou duas vezes por ano,
dependendo do grau de risco da cárie.
Adicionalmente, deve-se aplicar um verniz de flúor
nas superfícies, tanto antes da colocação das
bandas ortodônticas, quanto durante o tratamento
e na remoção dos acessórios.

d)

e)

25. Sobre a mastigação é INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

22. Uma moldagem, para poder ser designada como
moldagem funcional, deve possuir os seguintes requisitos,
EXCETO:
a)
b)

c)

d)
e)

Deve estender-se por toda a superfície
aproveitável do maxilar e da mandíbula.
Deve apresentar recorte muscular de modo a
evitar interferências durante os movimentos
naturais.
Deve possuir adaptação periférica que dará como
resultado o selamento central, prescindível à
retenção dos aparelhos protéticos.
Deve apresentar adaptação perfeita aos tecidos
moles e de suporte.
Não deve comprimir zonas glandulares ou de
emergência de vasos e nervos, para não influir
com problemas de nutrição do tecido ou
sensibilidade.

d)

e)

0,24 ppm F.
0,44 ppm F.
0,54 ppm F.
0,64 ppm F.
0,84 ppm F.

24. Referente à Higiene
INCORRETO afirmar:

a)

b)

a)

c)

d)
Bucal

Supervisionada

Entende-se por mastigação o conjunto de
processos mecânicos visando à destruição
mecânica dos alimentos na boca.
Consta de diversas fases mecânicas que
constituem o ciclo mastigatório, estas são incisão
ou corte no dente incisivo; trituração ou moagem
no dente pré-molar; pulverização ou finalização
da bromatotriquia, que sucede no molar.
O ciclo mastigatório está formado por repetições
rítimicas de um fenômeno mais elementar: o ato
mastigatório, que está constituído por abertura da
boca, fechamento bucal e fase interoclusal ou de
aperto em que é gerada uma pressão interoclusal
ou intercuspideana, que é aquela que
efetivamente destrói o alimento.
A força mastigatória varia pouco segundo a idade
e sexo, mas sim pelo tipo alimentar existente na
boca, dos diversos grupos de dentes e suas
posições especiais. Pode ser maior a influência
segundo o tipo de alimento que recebe
habitualmente um indivíduo.
Entende-se por rendimento mastigatório a
porcentagem de alimento duro padrão moído num
determinado número de golpes mastigatório. O
procedimento de Manly é o mais utilizado e seu
valor é 58%.

26. Quanto à deglutição é INCORRETO afirmar:

23. A utilização de aplicação tópica de flúor (ATF) com
abrangência universal tem como uma de suas
recomendações as populações nas quais se constate
exposição à água de abastecimento contendo
naturalmente baixos teores de flúor de até:
a)
b)
c)
d)
e)

Uma das possibilidades para esse aprendizado é
o desenvolvimento de atividades de higiene bucal
supervisionada (HBS), pelos serviços de saúde,
nos mais diferentes espaços sociais.
A HBS visa à prevenção da cárie e da gengivite –
com o emprego do dentifrício fluoretado com
supervisão
profissional,
adequando
a
higienização à motricidade do indivíduo.
Recomenda-se cautela na definição de técnicas
“corretas”
e
“erradas”,
evitando-se
estigmatizações.
A HBS deve ser desenvolvida preferencialmente
pelos profissionais auxiliares da equipe de saúde
bucal. Sua finalidade é a busca da autonomia
com vistas ao autocuidado.

é

A higiene bucal é um componente fundamental da
higiene corporal das pessoas. Mas realizá-la
adequadamente requer aprendizado.
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e)

Entende-se por deglutição a passagem ativa do
conteúdo bucal para o estômago, com o concurso
proeminente da faringe e esôfago.
Esta
programada
em
fases
sucessivas:
preparatória; oral; faríngea e esofágica. A fase
oral, parcialmente voluntária e reflexa, conta com
a participação básica da língua, mandíbula e, na
fase final, do véu palatino; é de curta duração,
mas gerando-se o primeiro DP, agindo a língua
como pistão. Considera-se fundamental a função
do músculo nervo glossofaríngeo.
A fase faríngea é a mais complexa, porém veloz,
durando apenas 0,8 a 1,0 segundos. Visa gerar
vários degraus de DP e condutância distal, além
de barreira proximais, tendentes a evitar refluxo.
A fase faríngea é parcialmente reflexa, porém,
seguida de expressão do padrão rítmico central,
perfeitamente coordenados e seqüente, base de
sua alta eficiência, dando raramente disfagia.
A fase esofágica ocorre através dos movimentos
peristálticos (2/3 inferiores) seguindo orientação
aboral, determinados pelo plexo intramuscular e
controle do vago.

Prefeitura Municipal de Serra Talhada – PE
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br
27. O Actinobacillus actinomycetemcomitans é um
microorganismo periodontal, são características deste,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

e)

Cocobacilo gram-positivo.
Bactéria resistente.
Bacteria pequena.
É capaz de causar sérias infecções em humanos,
tais como infecção periodontal, abscessos de
tecido mole (frequentemente em associação com
Actinomyces sp.) e infecção sistêmica, mais
comumente a endocardite.
Pode ocasionalmente ser isolado de sítios na
língua, bochecha, saliva e tecidos periodontais
em adultos e crianças saudáveis.

c)
d)
e)

É inervado pelo nervo milo-hióideo (ramo do
nervo mandíbula).
É vascularizado pela artéria submentoniana (ramo
da artéria facial).
Tem as funções de elevar o soalho da boca e com
ele a língua, e se os dentes estão ocluídos,
auxiliar na deglutição.

31. São características do biofilme subgengival, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

28. Referente ao uso do gesso moldagens de próteses é
INCORRETO afirmar:

2

4

Constitui um reservatório de 10 a 10
bactérias.
Bactérias altamente resistentes.
Bactérias renováveis.
Bactérias invasivas.
Bactérias constantemente contaminando a
corrente sanguínea.

32. Quanto à escovação é INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

Gesso: atualmente seu uso é limitado devido ao
advento de outros materiais como a godiva, as
pastas zincoeugenólicas e os elastômeros.
Deve-se seu abandono às características do
próprio material. De tratamento difícil, requer
familiaridade com suas propriedades físicas,
habilidade em sua espatulação e perfeito controle
de seu tempo de presa.
Requer cuidado quando de sua remoção da boca
do paciente, pois sendo um material rijo, pode
causar lesões se removido intempestivamente.
Sua separação posterior do modelo também é
trabalhosa podendo haver fratura do modelo
obtido.
Sua utilização em próteses parciais é muito
restrita.

a)

b)

c)
29. Referente ao Aparelho Estomatognático – AE é
INCORRETO afirmar:
d)
a)

b)

c)
d)

e)

É
uma
entidade
fisiológica,
funcional,
perfeitamente definida e integrada por um
conjunto heterogêneo de órgãos e tecidos.
Sua biologia e fisiopatologia são absolutamente
interdependentes, envolvidos nos atos funcionais
como: fala, mastigação e deglutição dos
alimentos, e nos atos parafuncionais como:
apertamento dentário e bruxismo.
A fala é que gera o maior esforço oclusal.
Esse aparelho tem como funções mastigação,
deglutição, fonação, expressão e estética facial e
postura da mandíbula, da língua e do osso hióide.
Seus componentes anatômicos são: todos os
ossos fixos da cabeça, a mandíbula, o hióide, as
clavículas e o esterno, os músculos da
mastigação, deglutição, expressão facial e
posteriores do pescoço, as articulações dentoalveolar (periodonto) e temporomandibular (ATM)
e seus ligamentos, os sistemas vasculares e
nervoso, os dentes, a língua, os lábios, as
bochechas e as glândulas salivarias.

e)

33. São características morfológicas da coroa na dentição
temporária, EXCETO:
a)
b)

30. São características do músculo milo-hióideo, EXCETO:
c)
a)

b)

A primeira escovação dentária diária para o
paciente ortodôntico, por uma questão de
padronização e disciplina, deve ser preconizada
antes e após o café da manhã. Antes, porque à
noite reduz-se o fluxo salivar e com isto a
capacidade tampão da saliva bem como sua
propriedade imunizadora diminui e, após, para a
remoção de resíduos fermentáveis pela ação
bacteriana
e
capazes
de
produzir
desestabilização da apatita.
É importante que a escovação ocorra
imediatamente após a ingestão de alimentos, uma
vez que o pH torna-se crítico, isto é, atinge um
grau de acidez capaz de solubilizar a
hidroxiapatita, em poucas horas.
A escovação é um dos principais meios
mecânico-profiláticos e, por isto, deve ser
corrigida e melhorada sempre que necessário.
Torna-se interessante a adoção de um método de
auto-aferição (realizado pelo próprio paciente)
através do uso de pastilhas ou soluções
evidenciadoras de placa bacteriana, para que se
motive o paciente a obter, por si mesmo um bom
índice de higiene bucal.
O objetivo da escovação não deve ser apenas o
cumprimento mecânico e automático de um mero
ritual cosmético, mas sim a remoção consciente e
eficiente de todo o conteúdo residual formador de
placa bacteriana que possa estar aderido aos
dentes, aparelhos e sulcos gengivais. Fazer o
paciente ortodôntico entender claramente estes
aspectos e torná-lo motivado para dar a devida
atenção a estes cuidados não são tarefas fáceis,
mas necessárias.

Tem sua origem na linha milo-hióidea da
mandíbula (da raiz do último molar à sínfise
mandibular).
Insere-se no processo coronóide e borda anterior
do ramo mandibular, por meio dos tendões:
superficial e longo profundo.

Grupo 03 - Cargo 21 – Auxiliar de Consultório Dentário.

Página 6 de 7

d)
e)

O diâmetro mesiodistal é maior que o cervicoincisal, o qual confere um aspecto aplanado.
A superfície vestibular e lingual ou palatina
converge para o oclusal.
O maior diâmetro dos molares está a nível da
zona média.
O colo é mais largos que nos dentes
permanentes.
As capas de esmalte e dentina são mais delgadas
e a polpa é maior que em dentes permanentes.

Prefeitura Municipal de Serra Talhada – PE
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br
34. São sinais clínicos de inflamação em doenças
gengivais, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

40. São músculos da região lateral do pescoço, EXCETO:

Aumento dos contornos gengivais – edema ou
fibrose .
Mudança de cor – vermelho ou vermelho opaco
(arroxeado).
Elevada temperatura sulcular.
Sangramento espontâneo ou estimulado.
Aumento do fluído gengival.

a)
b)
c)
d)
e)

Esternocleidomastóideo.
Esternotireóideo.
Escaleno Médio.
Escaleno Posterior.
Reto Lateral da Cabeça.

FIM DO CADERNO
35. A instalação dos arquivos requer análise dos seguintes
aspectos, sobre a mesma é INCORRETO afirmar:
a)

b)
c)
d)
e)

Localização: acessível (se for volumoso é
preferível que seja no andar térreo devido ao
peso) e que tenha capacidade de expandir-se.
Iluminação: ampla e difusa, com incidência direta
do sol como forma de combate a fungos.
Arejamento: ventilação natural, constante e
regulável.
Higienização: limpo, bem cuidado. Com
dedetização periódica.
Disposição: (lay out): espaço livre para
locomoção; fácil consulta e conservação do
acervo.

36. São funções do Auxiliar de Consultório Dentário,
EXCETO:
a)
b)

c)
d)
e)

Promover isolamento do campo operatório.
Colaborar nos levantamentos e estudos
epidemiológicos como coordenador, monitor e
anotador.
Proceder à conservação e à manutenção do
equipamento odontológico.
Realizar lavagem, desinfecção e esterilização do
instrumental e do consultório.
Orientar a comunidade sobre hábitos preventivos
para o controle de saúde bucal.

37. Técnica utilizada para visualização dos seios
(paranasais-etimoidais e maxilares), no sentido pósteroanterior. É possível visualizar velamentos, presença de
corpos estranhos, fraturas e expansões decorrentes de
processos patológicos.
a)
b)
c)
d)
e)

Radiografia Interproximal.
Levantamento Periapical Completo.
Radiografia Oclusal.
Radiografia Periapical.
Radiografia de Waters.

38. São alimentos que escurecem dentes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Refrigerantes
Café
Gengibre
Vinho tinto
Chocolate

39. São materiais para isolamento absoluto, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Alicate perfurador de Ainsworth.
Pinça porta grampos serrilhada.
Arco de Östby dobrável.
Matriz de aço e porta-matriz Toflemeire.
Brocas de Gates.
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