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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 15 Língua Portuguesa 

16 a 25 Informática 

26 a 40 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 1 

Cidades sustentáveis 
Marina Silva 

 
 Sustentabilidade é a palavra-chave para todo 

empreendimento, todo processo produtivo e toda 
solução urbana do século 21. Não teremos rios 
limpos sem saneamento básico. Não teremos 
cidades com qualidade de vida sem planejamento 
urbano e integração à natureza. Não teremos 
desenvolvimento econômico sem meio ambiente 
equilibrado. 

 Já um pouco tarde, as grandes metrópoles do 
mundo parecem ter percebido isso. Descobriu-se 
que a boa cidade é aquela que integra seus 
habitantes, que respeita o meio ambiente, que 
destina adequadamente o lixo, que oferece moradia, 
água, saneamento básico, transporte eficiente e 
menos poluente e se prepara também para os seus 
futuros moradores. 

 As cidades brasileiras, ao crescerem rápido demais 
e sem planejamento, reproduziram injustiças e 
desigualdades sociais, potencializando a pobreza e 
a violência. E, sem levar em conta a 
sustentabilidade, têm se tornado cada vez mais 
excludentes, pois as soluções da engenharia e os 
investimentos públicos nem sempre obedecem ao 
critério do bem-estar de toda a população. 

 Não é fácil, mas é possível, para uma nação 
emergente como o Brasil, com demandas legítimas 
de crescimento e com mazelas antigas a serem 
equacionadas, trilhar o caminho inovador da 
sustentabilidade. Temos de aproveitar as 
oportunidades - que no país são imensas, devido à 
carência estrutural em muitas áreas - e mudar os 
velhos modelos. Infelizmente, muitos querem 
continuar repetindo os erros de sempre. Mas 
políticas públicas devem ser dirigidas para uma 
nova realidade socioambiental. 

 Na semana passada, o Rio de Janeiro sediou o 
Forum Urbano Mundial (ONU Habitat), principal 
evento de urbanismo do mundo. Logo na abertura, 
uma notícia ruim. Um relatório revelou que, das 20 
cidades mais desiguais do planeta, cinco são 
brasileiras: Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza, 
Brasília e Curitiba. A boa nova surgiu ao final, com 
o lançamento da Campanha Urbana Mundial, para 
envolver os governos locais e nacionais, setor 
privado e organizações da sociedade civil na 
adoção de práticas sustentáveis e democráticas, 
um instrumento importante para melhorarmos a 
vida nas nossas cidades. 

 É o que a população quer e espera. Quando os 
governos intervêm para resolver os problemas 
urbanos, não podem deixar de lado as ideias e os 
projetos provenientes de iniciativas da sociedade, 
como do Movimento Nossa São Paulo e de muitos 
outros espalhados pelo país. Somente unindo 
forças poderemos mudar a realidade de nossas 
cidades. Sem isso, estaremos caminhando para 
trás, deixando passivos ambientais e sociais cada 
vez maiores. 

Disponível em http://www.minhamarina.org.br/blog/artigos/page/5/ . 
Acesso em 30 dez 2010. 

 
 
 
 

 As questões de 01 a 09 referem-se ao texto 1. 
 
QUESTÃO 01 
 “Não é fácil, mas é possível, para uma nação 

emergente como o Brasil, com demandas legítimas 
de crescimento e com mazelas antigas a serem 
equacionadas, trilhar o caminho inovador da 
sustentabilidade.” 

 
 Todas as alternativas abaixo apresentam sinônimos 

da expressão mazelas , EXCETO 
(A) doenças. 
(B) moléstias. 
(C) desleixos. 
(D) feridas. 
(E) achaques. 
 
QUESTÃO 02 
 “Sem isso, estaremos caminhando para trás, 

deixando passivos  ambientais e sociais cada vez 
maiores.” 

 
 O significado de passivos é 
(A) estragos. 
(B) projetos. 
(C) planos. 
(D) recursos. 
(E) dívidas. 
 
QUESTÃO 03 
 Todas as palavras abaixo estão divididas 

corretamente, EXCETO 
(A) pas – sa – da. 
(B) in – ter – vêm. 
(C) so – ci – ais. 
(D) in – jus – ti – ças. 
(E) des – i – gua – is.  
 
QUESTÃO 04 
 “ Não é fácil...” 
 
 A frase acima é 
(A) interrogativa. 
(B) Imperativa. 
(C) declarativa. 
(D) nominal. 
(E) optativa. 
 
QUESTÃO 05 
 Assinale a alternativa correta quanto à ortografia. 
(A) Carente – carência 
(B) Ambiênte – ambiental 
(C) Violência – violênto 
(D) Emergente – emergencia 
(E) Econômico – econômia 
 
QUESTÃO 06 
 “ E, sem levar em conta a sustentabilidade, têm se 

tornado cada vez mais excludentes...” 
 
 Todas as palavras abaixo são grafadas com ex , 

assim como excludentes , EXCETO 
(A) exacerbante. 
(B) exvoaçante. 
(C) exabundante. 
(D) exalante. 
(E) exasperante.  
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QUESTÃO 07 
 “...um instrumento importante para melhorarmos  a 

vida nas nossas cidades.” 
 
 A forma verbal destacada se encontra na 1ª pessoa 

do plural, se conjugada nas demais pessoas desse 
mesmo tempo e modo, apresentará as seguintes 
formas: 

(A) melhoro, melhorares, melhora, melhorarmos, melhorai, 
melhorarem. 

(B) melhorar, melhorares, melhorar, melhorarmos, 
melhorares, melhorarem. 

(C) melhorar, melhorai, melhorar, melhorarmos, melhorais, 
melhorarem. 

(D) melhoro, melhorai, melhora, melhorarmos, melhorai, 
melhorarem. 

(E) melhorar, melhorares, melhorar, melhorarmos, 
melhorardes, melhorarem. 

 
QUESTÃO 08 
 “É o que a população quer  e espera.” 
 
 A forma verbal destacada, se conjugada no futuro 

do pretérito do indicativo, apresentará as seguintes 
formas: 

(A) queria, querias, queria, queríamos, queríeis, queriam. 
(B) quereria, quererias, quereria, quereríamos, quereríeis, 

quereriam. 
(C) queria, quererias, queria, quereríamos, queríeis, 

quereriam. 
(D) quereria, quererias, quereria, quereríamos, queríeis, 

queriam. 
(E) queria, querias, queria, quereríamos, quererieis, 

queriam. 
 
QUESTÃO 09 
 Assinale a alternativa cujas palavras são 

acentuadas pela mesma regra de acentuação 
gráfica. 

(A) País - também 
(B) Também - já 
(C) Trás - também 
(D) Século - básico 
(E) Fácil - áreas 
 
TEXTO 2 

Troca de turno 
 
 O porteiro Raimundo Rodrigues da Silva, 60 anos, 

está sempre resfriado e não consegue dormir 
direito. “Os problemas começaram há dez anos, 
quando passei a trabalhar de madrugada”, diz 
Raimundo, que cobre o turno das 22h às 6h da 
manhã. Como ele, pelo menos 1,1 milhão de 
brasileiros trabalham no período noturno em 
centros urbanos e estão sujeitos a problemas de 
memória, obesidade, falta de sono e 
enfraquecimento do sistema imunológico, entre 
outros males. De acordo com um estudo do 
Instituto Dexeus e do Hospital da Paz de Madri, na 
Espanha, feito em 2006, os trabalhadores noturnos 
perdem aproximadamente cinco anos de vida a 
cada 15 trabalhados de madrugada. E têm 40% mais 
chances de desenvolverem transtornos 
neuropsicológicos, digestivos e cardiovasculares.  

 Contrariando a vontade dos patrões, nosso 
organismo precisa descansar durante as noites, 
quando libera hormônios como a melatonina, o 
cortisol e o GH (hormônio do crescimento). “Eles 
continuam sendo liberados [quando se trabalha de 
noite], mas sem um pico, o que desencadeia uma 

série de consequências à saúde”, diz Marco Túlio 
de Mello, professor do departamento de 
Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). “Mesmo que a pessoa escureça o quarto, 
seu organismo não será invertido”, afirma Claudia 
Moreno, professora da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (USP).  

 Uma das substâncias que dependem muito do 
escuro e da noite para serem liberadas é a 
melatonina. O hormônio ajuda a controlar o 
momento certo de cada função corporal. “Sua 
produção é inibida se a pessoa é submetida à luz 
intensa de noite”, diz Mello. Isso pode provocar 
alterações metabólicas, o que faz com que 
trabalhadores noturnos acabem ganhando peso. 
“Eles sofreriam menos se não trabalhassem de 
madrugada mais do que quatro dias consecutivos e 
tivessem dois dias de folga como intervalo”, afirma 
Mello. Outras opções para reduzir os problemas é 
usar óculos escuros e diminuir a exposição à 
luminosidade. 

http://revistagalileu.globo.com  
 
As questões de 10 a 15 referem-se ao texto 2. 
 
QUESTÃO 10 
 Assinale a alternativa que apresenta as duas 

palavras grafadas corretamente. 
(A) Memória - memôriar 
(B) Hormônio - hormônal 
(C) Corporal - corpóreo 
(D) Imunológico - imunológia 
(E) Período - períodico 
 
QUESTÃO 11 
 “ Como ele, pelo menos 1,1 milhão de brasileiros 

trabalham no período noturno em centros urbanos e 
estão sujeitos a problemas de memória, obesidade, 
falta de sono e enfraquecimento do sistema 
imunológico, entre outros males .” 

 
 Assinale a alternativa cuja palavra tem seu plural da 

mesma forma que a palavra males . 
(A) Metales 
(B) Fieles 
(C) Reales 
(D) Cônsules 
(E) Natales 
 
QUESTÃO 12 
 Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia . 
(A) Diminuir a exposição à luminosidade é uma das opções 

para a redução dos problemas. 
(B) Não ocorre a inverção do organismo da pessoa mesmo 

que ela escureça o quarto. 
(C) Uma alternativa é usar óculos escuros e proceder à 

diminuição da exposição à luminosidade. 
(D) A submissão da pessoa à luz intensa à noite inibe a 

produção de melatonina. 
(E) Ocorre o desencadeamento de sérias consequências à 

saúde quando não se dorme à noite. 
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QUESTÃO 13 
 “Sua produção é inibida se a pessoa é submetida à 

luz intensa de noite...”  
 
 Um antônimo da palavra inibida  é 
(A) impedida. 
(B) estorvada. 
(C) vedada. 
(D) permitida. 
(E) impossibilitada. 
 
QUESTÃO 14 
 “ Eles sofreriam menos se não trabalhassem de 

madrugada mais do que quatro dias consecutivos e 
tivessem dois dias de folga como intervalo...”  

 
 A forma verbal tivessem , se conjugada em todas as 

pessoas desse mesmo tempo e modo, apresentará 
as seguintes formas: 

(A) Tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivésseis, 
tivessem. 

(B) Tivesse, tivesse, tivesse, tivéssemos, tivéssedes, 
tivessem. 

(C) Tivesse, tivesse, tivesse, tivéssemos, tivésseis, 
tivessem. 

(D) Tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivéssedis, 
tivessem. 

(E) Tivesse, tivesse, tivesses, tivéssemos, tivésseis, 
tivessem. 

 
QUESTÃO 15 
 “... os trabalhadores noturnos perdem 

aproximadamente cinco anos de vida a cada 15 
trabalhados de madrugada.” 

 
 A frase acima é 
(A) declarativa 
(B) imperativa. 
(C) optativa. 
(D) exclamativa. 
(E) interrogativa. 
 

INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 16 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas nome 

de navegadores de Internet. 
(A) Opera, Internet Explorer e Netscape.  
(B) Opera, Internet Explorer e Beach Navigator 2.0.  
(C) Internet Explorer, Safari e Raly web.  
(D) Mozilla Firefox, SeaMonkey e Beach Navigator 2.0.  
(E) Google Chrome, SeaHack Web e Mozilla Firefox. 
 
QUESTÃO 17 
 Assinale a alternativa que apresenta o nome de um 

protocolo que permite transferir arquivos dos 
computadores? 

(A) KGF.  
(B) FTP.  
(C) SMKP.  
(D) POP8.  
(E) Ipv8. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
 Utilizando o editor de textos OpenOffice Writer 3.2.1 

português Brasil, instalação padrão em um sistema 
operacional Linux Ubuntu 10.10, sobre formatação 
de texto, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. No menu Inserir temos a opção de inserir 

cabeçalho em um documento. 
 
II. No menu Inserir temos a opção de inserir um 

marcador em um documento. 
 
III. No menu Formatar temos a opção de acessar 

a função de formatar os parágrafos. 
 
IV. No menu Opções temos acesso às 

configurações do editor de textos. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
 
QUESTÃO 19 
 Utilizando o editor de textos OpenOffice Writer 3.2.1 

português Brasil, instalação padrão em um sistema 
operacional Linux Ubuntu 10.10, sobre o menu 
Ferramentas, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. No menu Ferramentas é onde encontramos a 

função de inserir um documento de vídeo e 
som em um documento de texto. 

 
II. No menu Ferramentas temos a possibilidade 

de selecionar qual idioma utilizaremos em um 
determinado trecho do documento. 

 
III. No menu Ferramentas temos a possibilidade 

de acessar o assistente de mala direta. 
 
IV. Através do menu Ferramentas acessamos as 

opções da autocorreção. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
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QUESTÃO 20 
 Utilizando a planilha eletrônica OpenOffice Calc 

3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um 
sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, sobre o 
menu a criação e manipulação de uma planilha, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

 
I. Para criarmos uma nova planilha podemos 

fazer através de Arquivo, Novo, Planilha ou 
simplesmente pressionar Ctrl + N (tecla + 
serve apenas interpretação). 

 
II. Para inserirmos um nova célula em uma 

planilha podemos fazer através do menu 
Inserir, célula simplesmente pressionar 
Ctrl++. 

 
III. Através do menu Arquivo podemos exportar 

uma planilha como XDMCP. 
 
IV. Através do menu Arquivo podemos exportar 

uma planilha como PDF.  
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
 
QUESTÃO 21 
 Utilizando a planilha eletrônica OpenOffice Calc 

3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um 
sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta sobre 
teclas de atalho (tecla + serve apenas 
interpretação). 

 
I. Ctrl + c copia um texto selecionado. 
 
II. Ctrl + v cola em uma área um conteúdo 

anteriormente copiado ou cortado. 
 
III. Ctrl + Alt + v cola de forma especial um 

conteúdo anteriormente copiado ou cortado. 
 
IV. Ctrl + F2 acessa o assistente de funções. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
 
QUESTÃO 22 
 Qual dos dispositivos abaixo é utilizado para leitura 

e escrita em um computador? 
(A) CD-ROM.  
(B) DVD-ROM.  
(C) Placa de Rede.  
(D) CPU.  
(E) HD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 
 Utilizando o sistema operacional Windows XP 

professional service pack 2, instalação padrão 
português Brasil. Com uma pasta aberta podemos 
organizar a exibição dos arquivos de várias formas, 
assinale alternativa que NÃO é possível por este 
sistema operacional. 

(A) Miniaturas.  
(B) Lado a lado.  
(C) Maior para o menor. 
(D) Detalhes.  
(E) Lista. 
 
QUESTÃO 24 
 Geralmente em qual unidade de disco o sistema 

operacional Windows XP professional service pack 
2 opta para sua instalação. 

(A) A: 
(B) Z:  
(C) Y: 
(D) K:  
(E) C: 
 
QUESTÃO 25 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

modelo de processador utilizado em computadores 
pessoais.  

(A) K6.  
(B) K6 - II.  
(C) Pentium II.  
(D) Pentium IV.  
(E) Fhoen II. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 26 
 “Os profissionais da área da saúde, por estarem mais 

expostos, possuem um risco elevado de aquisição de 
doenças infecciosas, devendo estar devidamente 
imunizados. O profissional deve estar atento às 
características da região e da população a ser 
atendida, pois diferentes vacinas podem ser 
indicadas.” (BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de 
Prevenção e Controle de Riscos em Serviços 
Odontológicos . 2006, p. 40).  

 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o que se 
afirma a respeito das hepatites virais e, em seguida, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta. 

 
(   ) Dentre as regiões brasileiras, a região sudeste 

foi a que registrou a menor taxa de incidência 
de casos confirmados de hepatite A em 
indivíduos menores de 13 anos de idade, em 
2009. 

(   ) Dentre as prováveis fontes/mecanismos de 
infecção inerentes à hepatite B destacam-se a 
via sexual, o uso de drogas, a transfusional, 
acidentes de trabalho e a transmissão vertical. 
Quanto a esta última, um importante destaque 
deve ser dado às gestantes devido à existência 
de medidas efetivas de prevenção da infecção 
no recém-nascido. 

(   ) Em relação à hepatite C, pode-se afirmar que, 
em 2009, a raça/cor branca foi a que apresentou 
o maior número de contaminação, sendo a 
forma aguda da doença a mais prevalente.  

(   ) O uso de drogas, a transfusão sanguínea e a via 
sexual são consideradas as principais formas/ 
mecanismos de infecção da hepatite C durante 
a década de 1999 a 2009, tendo os acidentes de 
trabalho  uma taxa de incidência anual menor 
do que 1%. 

(   ) Dentre as vacinas mais importantes para os 
profissionais da odontologia, estão as vacinas 
contra as hepatites A, B e C, sendo somente a 
vacina contra a hepatite A indisponível pelo 
sistema público de saúde no Brasil. 

(A) V – V – V – V – F.  
(B) F – V – V – F – V.  
(C) F – F – F – F – F.  
(D) V – V – F – V – F.  
(E) F – F – V – F – F.  
 
QUESTÃO 27 
 “Desde 1996, ano da publicação da Lei 9.313, o 

Ministério da Saúde vem garantindo o acesso ao 
tratamento anti-retroviral a todas as pessoas que 
vivem com o HIV e que tenham indicação de recebê-lo, 
conforme as recomendações vigentes no Brasil” 
(BRASIL, 2008). Manual Recomendações para terapia 
anti-retroviral em adultos infectados pelo HIV . 
Ministério da Saúde. 2008, p.8). 

 

 Sobre o HIV/Aids, assinale a alternativa correta. 
(A) Não há evidências científicas de que bochechos com 

clorexidina tenham alguma influência sobre a 
concentração de vírus como o HIV ou o HBV na saliva. 

(B) O HIV não sobrevive por longos períodos fora do corpo 
humano, podendo ser transmitido por meio do vírus livre, 
em secreções ou associado a células vivas, em sangue ou 
derivados, leite ou sêmen. Em condições experimentais 
controladas, as partículas virais intracelulares parecem 
sobreviver no meio externo por até no máximo um dia, 
enquanto que partículas virais livres podem sobreviver por 
15 dias em temperatura ambiente m ou até 11 dias a 37°C. 

(C) O risco de transmissão do HIV é estimado em 0,09% em 
acidentes percutâneos e de 0,3% após exposições em 
mucosas. 

(D) Indica-se a utilização de hipoclorito a 1% após acidente 
percutâneo envolvendo sangue, como forma de diminuir o 
risco de contaminação pelo HIV. 

(E) A gestante doente de Aids não deve amamentar, porém a 
gestante portadora do HIV com carga viral baixa deve ser 
estimulada a fazê-lo. 

 
QUESTÃO 28 
 Paciente de 57 anos, gênero masculino, tabagista e 

etilista, procura a Clínica de Odontologia, pois ao 
realizar o auto-exame de boca percebeu em sua 
mucosa jugal, tanto do lado direito quanto do lado 
esquerdo, na altura do segundo molar superior, um 
pequeno orifício. Constatou também que sua mucosa 
jugal apresentava coloração esbranquiçada.  

 Sobre esta situação clínica, assinale a alternativa 
correta. 

(A) O orifício a que se refere o paciente é onde ocorre a 
desembocadura do ducto de Stenon – o paciente deve ser 
informado que é uma estrutura anatômica normal, não 
sendo necessária a biópsia. 

(B) Por ser um paciente tabagista e etilista, além de ser do 
gênero masculino e idade superior a 45 anos, o paciente 
deverá passar por consulta com um cirurgião-dentista para 
realizar a biópsia da região onde estão localizados os 
orifícios relatados. 

(C) A coloração esbranquiçada a que se refere o paciente 
deve-se à má higiene bucal, devendo o paciente ser 
orientado sobre maneiras de higienizar melhor a boca. 
Quanto aos orifícios relatados, cabe a um cirurgião-
dentista realizar o diagnóstico. 

(D) A coloração esbranquiçada da mucosa bucal está 
relacionada ao etilismo, devendo o paciente ser orientado 
a realizar bochechos com clorexidina a 0,12% para 
minimizar o problema. Quanto aos orifícios relatados, cabe 
a um cirurgião-dentista realizar o diagnóstico. 

(E) Tanto a coloração da mucosa quanto os orifícios podem 
ser considerados como normais. Os orifícios estão 
relacionados à desembocadura de uma glândula salivar 
enquanto que a coloração da mucosa é considerada 
normal para um indivíduo desta faixa etária. 
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QUESTÃO 29 
 “Crianças abaixo de seis anos de idade, 

especialmente aquelas menores de dois anos, têm 
risco aumentado para o desenvolvimento de fluorose 
pelo inadequado desenvolvimento do controle reflexo 
de deglutição” (BRASIL. Guia de Recomendações 
para o uso de fluoretos no Brasil . Brasília: Ministério 
da Saúde, 2009, p.38-9).  

 Assinale a alternativa correta sobre o que se afirma 
sobre a utilização segura de fluoretos em crianças 
desta faixa etária. 

(A) Em Cariacica é recomendável a utilização de dentifrício 
fluoretado associado a bochechos com solução fluoretada 
devido ao alto risco à cárie na faixa etária abaixo de seis 
anos de idade. 

(B) Dentifrícios fluoretados com abrasivos à base de 
carbonato de cálcio estão bem indicados para esta 
população. 

(C) Crianças abaixo de dois anos de idade devem utilizar 
dentifrícios com baixa concentração de fluoretos (500 ppm 
F) por não oferecerem risco de fluorose e apresentarem a 
mesma eficácia anticárie que o de concentração 
convencional. 

(D) Recomendam-se pequenas quantidades de dentifrício 
fluoretado colocadas na escova através da técnica 
transversal e monitoramento de adultos para esta 
população. 

(E) A frequência de realização da “escovação dental 
supervisionada direta” para esta população deve ser 
mensal. 

 
QUESTÃO 30 
 “Antes da compra de produtos para higienização das 

mãos, os dispensadores devem ser avaliados para 
assegurar seu correto funcionamento, facilidade de 
limpeza, liberação de volume suficiente do produto e 
existência de dispositivos que não favoreçam a 
contaminação do produto” (BRASIL. Segurança do 
paciente. Higienização das mãos. Ministério da Saúde, 
2009, p.51).  Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
os cuidados a serem tomados para evitar tal 
contaminação. 

(A) No caso de recipientes de sabão líquido e antissépticos 
não serem descartáveis, deve-se proceder à limpeza 
destes com frequência mínima mensal. 

(B) A validade do produto, quando mantida na embalagem 
original, é definida pelo fabricante e deve constar no 
rótulo. 

(C) O conteúdo do recipiente não deve ser completado 
antes do término do produto devido ao risco de 
contaminação. 

(D) Para os produtos não utilizados em recipientes 
descartáveis devem-se manter os registros dos 
responsáveis pela execução e a data de manipulação, 
envase e de validade da solução fracionada. 

(E) O gluconato de clorexidina tem sido incorporado às 
várias preparações de higienização das mãos, porém 
existem relatos na literatura de surtos ocasionais em 
serviços de saúde relacionados às soluções 
contaminadas de clorexidina por P. aeruginosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 
 “Crianças e adolescentes realizam com frequência 

exames que os expõem a radiação, aumentando o 
risco de câncer quando ficarem mais velhas, 
segundo pesquisa americana” (Folha de S.Paulo de 
05 de janeiro de 2011, Caderno Cotidiano, C6). 

 Em relação às tomadas radiográficas realizadas em 
Odontologia, assinale a alternativa correta. 

(A) O Auxiliar em Saúde Bucal pode realizar tomadas 
radiográficas desde que o Cirurgião-dentista esteja na 
Clínica fazendo a supervisão. 

(B) Em bebês e crianças até dois anos de idade o auxiliar 
em saúde bucal ou o técnico em saúde bucal devem 
segurar o filme em posição ao mesmo tempo em que 
mantém a cabeça da criança imobilizada para evitar a 
repetição da tomada radiográfica. 

(C) Não devem ser utilizadas soluções de processamento 
com prazo de validade expirado. 

(D) Os posicionadores utilizados para as tomadas 
radiográficas são considerados artigos não críticos e 
devem passar por limpeza e desinfecção de médio 
nível utilizando o álcool 70% para este fim. 

(E) A posição mais desfavorável para se posicionar durante 
a realização de uma tomada radiográfica é ficar em um 
ângulo de 90° a 135° com o feixe primário. 

 
QUESTÃO 32 
 “Além da ação educativa de abordagem individual, 

característica da esfera de atuação clínico 
odontológica, também se valoriza o desenvolvimento 
de práticas grupais que trazem vantagens para a 
aprendizagem” (Manual técnico de educação em 
saúde bucal / Claudia Márcia Santos Barros, 
coordenador. Rio de Janeiro: SESC, Departamento 
Nacional, 2007, p.22). Sobre o processo educativo 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Consideramos que profissionais e clientela possuem 
um acúmulo de conhecimentos e cada um precisará 
dos conhecimentos do outro para poder se comunicar e 
garantir, no final do processo, uma nova aprendizagem. 

(B) Por tudo que podem favorecer, os grupos são 
importantes em qualquer idade, com exceção de 
crianças até 12 anos. Nesta faixa etária, é comum a 
depreciação do saber do outro, causando 
constrangimentos e prejudicando o processo educativo. 

(C) As atividades educativas em grupos favorecem a 
construção coletiva do conhecimento, a análise da 
realidade, a confrontação e o intercâmbio de 
experiências e o fortalecimento da autonomia, por meio 
de estratégias que estimulam e criam condições para a 
participação e integração dos seus membros, a inter-
relação entre fatores subjetivos e objetivos, a 
dinamização da comunicação e a cooperação no 
esforço de encontrar soluções para as necessidades 
dos participantes em seu cotidiano e contexto de vida. 

(D) O modo como as pessoas vêem e representam a saúde 
e a doença está carregado de subjetividade, 
decorrendo daí a importância de se levar em conta, nos 
processos educativos, as representações dos sujeitos. 

(E) As ações educativas em grupos estimulam a reflexão 
sobre a realidade que se pretende modificar, a troca de 
experiências vivenciadas pelos integrantes do grupo 
(incluindo os profissionais responsáveis pela atenção) e 
a busca compartilhada de soluções para os problemas 
evidenciados. 
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QUESTÃO 33 
 Algumas situações sistêmicas predispõem ao 

aparecimento da doença periodontal. Saber 
identificá-las é importante para o planejamento de 
ações de promoção de saúde voltadas para 
indivíduos mais suscetíveis. Em relação à influência 
do tabagismo nas doenças periodontais, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O tabagismo não influencia a condição dos pacientes, 
apesar de afetar a microcirculação local a longo prazo. 

(B) O diabetes mellitus tem maior influência no 
desenvolvimento da doença periodontal que o 
tabagismo. 

(C) Estudos demonstraram que a condição de saúde bucal 
de ex-fumantes pode ser igual à de não fumantes, o 
que reforça os efeitos benéficos da suspensão do 
hábito do fumo. 

(D) Sítios rasos de bolsas de fumantes têm a mesma 
colonização microbiana de sítios de não fumantes. 

(E) A progressão da doença periodontal em fumantes tem 
a mesma velocidade que a de ex-fumantes. 

 
QUESTÃO 34 
 A equipe de saúde bucal deve saber aplicar 

medidas corretas de biossegurança para diminuir 
os riscos biológicos inerentes ao trabalho em 
Odontologia. Algumas lesões gengivais podem ser 
a manifestação de um agente infeccioso que pode 
ser transmitido à equipe odontológica e a outros 
pacientes, como é o caso  

(A) do eritema linear gengival. 
(B) do líquen plano. 
(C) do pênfigo vulgar. 
(D) do lúpus eritematoso. 
(E) da candidose pseudo-membranosa. 
 
QUESTÃO 35 
 Aplicar conceitos de ergonomia ao trabalho diário é 

reconhecidamente uma das melhores formas de 
reduzir a fadiga causada pelo trabalho e prevenir os 
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (D.O.R.T.) (BARZENSKI, 2005). Assinale a 
alternativa correta. 

(A) A ergonomia é a ciência de “conceber uma tarefa que 
se adapte ao trabalhador, e não forçar o trabalhador a 
adaptar-se à tarefa”. 

(B) Para evitar os D.O.R.T. recomenda-se manter os 
braços, sempre que possível, junto ao corpo; manter as 
pernas esticadas para a frente sempre que possível; 
sentar-se sempre sobre as pernas e não sobre a massa 
glútea, evitando, assim, desequilíbrios. 

(C) Para prevenir a D.O.R.T. deve-se, preferencialmente, 
trabalhar na posição de 8 ou 12 horas. 

(D) A linha dos antebraços deve ser mantida em 120° com 
o plano do chão. 

(E) As coxas paralelas ao plano do chão com os pés 
apoiados evita a inclinação da coluna vertebral para a 
frente e não para lateral, o que é mais natural e normal 
em relação às vértebras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 
 De acordo com a ANVISA (2006), os fiscos mais 

frequentes a que estão sujeitos os profissionais 
que atuam em assistência odontológica são os 
físicos, os químicos, os ergonômicos, os 
mecânicos ou de acidente, os advindos da falta de 
conforto e higiene e os biológicos. O risco químico 
refere-se à possibilidade de exposição dos 
profissionais a agentes químicos, sendo os 
principais causadores desse risco os 
amalgamadores, os desinfetantes químicos e os 
gases medicinais. Ainda há uma intensa utilização 
de amálgama dentário, sendo importante o 
conhecimento a respeito de sua manipulação e 
descarte. Sobre o amálgama dentário, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Em altos teores, o mercúrio pode prejudicar o cérebro, 
o fígado, o desenvolvimento de fetos e causar vários 
distúrbios neuropsiquiátricos. 

(B) De acordo com a NBR 10004/04, os resíduos gerados 
em diferentes fontes produtoras podem ser 
classificados de acordo com o grau de risco ou 
periculosidade para a saúde e ambiente em: resíduos 
Classe I – perigosos e Classe II. Os resíduos Classe I 
são considerados perigosos por apresentarem uma das 
cinco características: toxicidade, reatividade, 
inflamabilidade, corrosividade e patogenicidade. O 
mercúrio é classificado como resíduo de Classe I pelo 
risco, principalmente, ligado à toxicidade e 
patogenicidade humana, além da contaminação 
ambiental. 

(C) A presença de fontes de calor, como estufas e 
autoclaves, no mesmo ambiente onde o amálgama é 
manipulado, aumenta as possibilidades de intoxicação 
mercurial. 

(D) Para o descarte do amálgama recomenda-se sua 
colocação em recipientes inquebráveis, 
hermeticamente fechados e imersos em solução 
fixadora de radiografias, água ou glicerina. 

(E) O aumento do conteúdo final de mercúrio melhora o 
brilho da restauração e não afeta a resistência à 
compressão. No entanto, tal procedimento não é 
indicado pelo risco aumentado de exposição ao 
mercúrio. 
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QUESTÃO 37 
 “Os RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) são 

classificados em função de suas características e 
conseqüentes riscos que podem acarretar ao meio 
ambiente e à saúde” (Manual de gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde / Ministério da 
Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006, p.29). Os RSS 
podem são classificados em grupos, a saber: Grupo 
A – resíduos potencialmente infectantes; Grupo B – 
resíduos químicos e Grupo D – resíduos 
equiparados aos resíduos domiciliares. Sobre o 
descarte de RSS, relacione as duas colunas e, em 
seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 

 
1. Resíduos do grupo A. 
2. Resíduos do grupo B. 
3. Resíduos do grupo D. 
 
(   ) Papel toalha. 
(   ) Glutaraldeído. 
(   ) Anestésicos. 
(   ) Dentes extraídos. 
(   ) Resíduos de gesso provenientes de 

assistência à saúde. 
(A) 1 – 2 – 1 – 3 – 1.  
(B) 3 – 3 – 2 – 1 – 1.  
(C) 1 – 3 – 3 – 1 – 2. 
(D) 3 – 2 – 2 – 1 – 3. 
(E) 3 – 3 – 3 – 1 – 2.  
 
QUESTÃO 38 
 De acordo com o Boletim da Organização Mundial 

da Saúde de 2005, os programas de saúde pública 
devem levar em consideração um risco comum: 
procurar os determinantes sociais de saúde bucal, 
saber quais as características daquela população. 
Pesquisar condições de moradia, saneamento 
básico, práticas de higiene, hábitos alimentares e 
culturais. Envolver as comunidades locais para que 
colaborem com os esforços para a promoção de 
saúde. Esta é uma função  

(A) do ACS exclusivamente. 
(B) da Equipe de Saúde da Família, mas não da Equipe de 

Saúde Bucal. 
(C) exclusiva do ACS sob a supervisão do enfermeiro. 
(D) do ACS, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. 
(E) de todos os profissionais das equipes de saúde da 

família, de saúde bucal e das equipes de ACS. 
 
QUESTÃO 39 
 De acordo com a Política Nacional de Atenção 

Básica (2006), são atribuições específicas do 
auxiliar de consultório dentário 

(A) coordenar e realizar a manutenção e a conservação 
dos equipamentos odontológicos. 

(B) realizar ações de promoção e prevenção em saúde 
bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde. 

(C) apoiar as atividades dos ACS nas ações de prevenção 
e promoção da saúde bucal. 

(D) 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 a programação e de acordo  com 
suas competências técnicas e legais. 

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

QUESTÃO 40 
 Uma das estratégias da Política Nacional de 

Promoção de Saúde refere-se à promoção de ações 
relativas à redução do tabagismo, hábito 
relacionado, entre outros malefícios, ao câncer de 
boca. Informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso sobre 
ações que visam à redução do tabagismo e, em 
seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 
 
(   ) Devem ser realizadas ações que reduzam a 

aceitação social do tabagismo. 
(   ) Devem ser estimuladas atitudes que façam 

com que o fumante sinta-se constrangido. 
(   ) Aumentar o acesso do fumante aos métodos 

eficazes para cessação de fumar, e assim 
atender a uma crescente demanda de 
fumantes que buscam algum tipo de apoio 
para esse fim. 

(A) V – V – V.  
(B) V – V – F.  
(C) V – F – V.  
(D) F – F – V.  
(E) F – F – F.  
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