
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Informática 

21 a 50 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 

 
Com a palavra o cão 

Edson Franco 
 
 "Diferentemente da audição e da visão, no olfato os 

cães têm mais de um sistema sensorial dedicado a 
esmiuçar sensações", diz Ádám Miklósi, líder do 
maior grupo de estudo canino do mundo, baseado 
na Universidade Eötvös, em Budapeste, na Hungria. 
Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira 
o mundo. E é essa a principal ferramenta para ele 
nos entender, conviver com seus semelhantes, 
diagnosticar doenças e até montar a sua complexa 
e engenhosa contagem do tempo.  

 Isso mesmo: com o  que é captado por seu focinho, 
o cão acompanha o decorrer do tempo e data as 
coisas. Com nossos limitados receptores olfativos, 
temos dificuldade até para diagnosticar se um café 
foi adoçado com uma colher de chá de açúcar. Os 
cães são capazes de identificar a mesma colher de 
açúcar diluída em duas piscinas olímpicas. Essa 
habilidade torna fácil para eles sentir o cheiro de 
uma gota de orvalho se instalando e evaporando 
das pétalas de uma flor, por exemplo. E esse é um 
tipo de informação valiosa para que eles saibam se 
um evento é recente ou se um objeto é novo ou 
velho.  

 Ou seja, o olfato é a visão dos cães. Assim, são 
compreensíveis aqueles momentos em que eles 
recepcionam pessoas enfiando bravamente o 
focinho entre as coxas do visitante. Assim como as 
axilas e os pés - descalços, claro -, a genitália 
carrega odores que liberam muitos dados a respeito 
do recém-chegado. Privar os cães desse tipo de 
informação equivaleria a vendar os nossos olhos 
antes de abrir a porta de casa. 

 Todo dono que se julga um especialista no 
comportamento canino - a maioria - é capaz de jurar 
que seu bicho associa uma bronca à "arte" que 
acabou de aprontar. Estão equivocados. Junto com 
focinhos que conseguem identificar se a gente 
fumou no dia anterior, se transou ou se comeu 
salmão no almoço, os cães têm um espectro 
auditivo muito maior do que aquele que o ser 
humano consegue captar. Além disso, para 
identificar a origem do som, suas orelhas são 
equipadas com no mínimo 18 músculos, o triplo que 
as nossas têm. Isso permite que eles virem, 
ajustem, foquem e direcionem os órgãos. Apesar de 
tamanha precisão auditiva, os cães não processam 
palavras, como muitos defensores dos 
antropomorfismos adorariam.  

 O que os novos estudos mostram é que os cães 
compreendem a entonação e a ira exalando pelos 
poros do dono, mas não associam isso com o xixi 
no tapete ou o rasgo no sofá. "Eles entendem o tom 
da voz, o som geral da frase e, em alguns casos, as 
palavras que usamos. Além disso, o período do dia 
e os hábitos pessoais do dono podem ajudar a dar 
um sentido para aquilo que o cão está ouvindo. Eles 
intuem que, à noite, é muito maior a chance de você 
dizer 'hora de ir pra cama' do que 'o que você quer 
de café?'.  

 Há um componente entre as habilidades caninas 
que intriga os cientistas e vem derrubando e 
construindo certezas. Ao lado dos humanos, os 
cães são a única espécie capaz de entender o  que 
significa um dedo apontado em determinada 

direção. Nem os primatas, nossos parentes mais 
próximos, têm esse talento. Os pesquisadores 
acreditam que isso evoluiu devido a dois fatores: os 
cães nos encaram destemidamente - em outras 
espécies o contato olho no olho é visto como uma 
ameaça - e eles prestam uma atenção inabalável em 
tudo o que fazemos com os nossos gestos e 
olhares. Assim, mesmo sem auxílio do faro, eles 
sabem onde guardamos objetos que para eles são 
relevantes.  
Alguns cientistas defendem que essa dedicação 
para acompanhar todos os nossos movimentos vai 
muito além da mera curiosidade. Publicado em 
setembro passado, um estudo liderado por Josef 
Topál, cientista cognitivo do Instituto de Psicologia 
da Hungria, mostrou que essa atenção que os cães 
nos direcionam é um dos traços que mais nos 
aproximam. Na frente de bebês de dez meses, os 
pesquisadores esconderam brinquedos sob copos.  

 Eles apontavam para aquele sob o qual estava o 
brinquedo, e os bebês indicavam o mesmo e 
acertavam. Fácil demais, até porque eles tinham 
visto o objeto ser levado para debaixo do copo. 
Depois, os cientistas passaram a apontar para o 
copo errado, e as crianças erraram junto. Por fim, 
retiraram-se da sala e passaram a manusear os 
copos por fios no teto. E os bebês acertaram todas 
as vezes. O teste foi repetido em cães, e os 
resultados foram exatamente os mesmos. 

 Como os bebês, os cães deixam de lado as suas 
próprias impressões, certezas e ideias e seguem as 
nossas. Sem pensar, sem questionar, sem reclamar 
caso algo tenha dado errado. Essa é mais uma das 
ferramentas de sedução que nossos amigos de 
quatro patas vêm desenvolvendo e usando com 
eficiência exemplar ao longo dos últimos 15 
milênios. Até o dia em que os cientistas apareçam 
com novas conclusões surpreendentes a respeito 
do comportamento canino, tudo bem a gente 
continuar chamando isso de amor. 
Revista Galileu. Novembro de 2009, n. 220. p.46-51. (adaptado) 

 
QUESTÃO 01 
 Assinale a alternativa cujo elemento destacado 

funciona como artigo. 
(A) “O que os novos estudos mostram é que os cães 

compreendem a entonação...” 
(B) “...eles prestam uma atenção inabalável em tudo o que 

fazemos.” 
(C) “...os cães são a única espécie capaz de entender o 

que significa um dedo apontado...” 
(D) “...com o que é captado por seu focinho, o cão 

acompanha o decorrer do tempo...” 
(E) “...os bebês indicavam o mesmo e acertavam.” 
 
QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa cuja sequência de verbos 

constitui um tempo composto. 
(A) “...tudo bem a gente continuar chamando isso de amor.” 
(B) “...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do 

copo.” 
(C) “Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho...” 
(D) “...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do 

copo...” 
(E) “Junto com focinhos que conseguem identificar se a 

gente fumou...” 
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QUESTÃO 03 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada 

NÃO está na voz passiva. 
(A) “Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho...” 
(B) “...um café foi adoçado com uma colher de chá de 

açúcar.” 
(C) “O teste foi repetido em cães...” 
(D) “...sem reclamar caso algo tenha dado errado. 
(E) “...suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 

músculos...” 
 
QUESTÃO 04 
 “O teste foi repetido em cães, e os resultados foram 

exatamente os mesmos .” 
 
 A expressão destacada constitui um exemplo de 
(A) pronome demonstrativo. 
(B) pronome relativo. 
(C) advérbio. 
(D) pronome indefinido. 
(E) pronome pessoal. 
 
QUESTÃO 05 
 Os fragmentos abaixo foram extraídos do texto e 

alterados quanto à colocação pronominal. Leia-os e, 
em seguida, assinale apenas a(s) alternativa(s) que 
apresenta(m) a(s) colocação(ões) pronominal(is) 
correta(s).  

 
I. Essa atenção que os cães direcionam-nos  é 

um dos traços... 
 
II. Todo dono que julga-se  um especialista no 

comportamento canino... 
 
III. ...os cães encaram-nos  destemidamente... 
 
IV. Por fim, se  retiraram da sala e passaram a 

manusear os copos 
 
 Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas III. 
(C) apenas I e II. 
(D) apenas II e III. 
(E) apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 06 
 “O  que os novos estudos mostram é que os cães 

compreendem a entonação e a ira exalando  pelos 
poros do dono, mas não associam isso com o xixi 
no tapete ou o rasgo no sofá.” 

 
 A forma verbal destacada remete 
(A) às expressões a entonação e a ira. 
(B) à expressão a entonação. 
(C) à expressão a ira. 
(D) à expressão os cães. 
(E) à expressão poros do dono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 
 Só serão mantidos o sentido original do texto e sua 

correção gramatical se for 
(A) substituída a expressão as vezes pela expressão às 

vezes, em “os bebês acertaram todas as vezes”. 
(B) substituída a expressão à arte pela expressão a arte, 

em “associa uma bronca à ‘arte’”.  
(C) substituída a expressão para que eles saibam pela 

expressão para eles saberem, em “valiosa para que 
eles saibam”. 

(D) substituída a forma verbal têm pela forma verbal tem, 
em “os cães têm mais de um sistema sensorial” 

(E) substituída a forma verbal identificar pela forma 
identificarem, em “Junto com focinhos que conseguem 
identificar.” 

 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada 

NÃO constitui uma locução adverbial. 
(A) “Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira o 

mundo.” 
(B) “Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie...” 
(C) “Eles intuem que, à noite, é muito maior a chance...” 
(D) “...vêm desenvolvendo e usando com eficiência... 
(E) “Por fim, retiraram-se da sala e passaram a 

manusear...” 
 
QUESTÃO 09 
 Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a(s) análise(s) correta(s) 
das sequências destacadas. 

 
I. “Assim como as axilas e os pés - desc alços, 

claro...” (dígrafo consonantal) 
 
II. “...identificar a mesma colher de açúcar 

diluída em duas pisc inas olímpicas.” (dígrafo 
consonantal) 

 
III. “...os pesquisadores esc onderam brinquedos 

sob copos.” (encontro consonantal) 
 
IV. “...suas orelhas são equipadas com no 

mínimo 18 músc ulos...” (encontro 
consonantal) 

 
 Está(ão) correta(s) 
(A) I, II, III e IV. 
(B) apenas I e II. 
(C) apenas II e IV. 
(D) apenas II, III e IV. 
(E) apenas III. 
 
QUESTÃO 10 
 “Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie 

capaz de entender ...” 
 
 A expressão destacada constitui um complemento 

da expressão 
(A) espécie. 
(B) lado. 
(C) cães. 
(D) humanos. 
(E) capaz. 
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INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta as corretas. 
 

I. Entre os componentes centrais do sistema 
operacional está o escalonador de 
processos. 

 
II. Gerenciador de memória é um componente 

do sistema operacional que determina 
quando e como a memória é alocada aos 
processos e o que fazer quando a memória 
principal estiver cheia. 

 
III. O sistema operacional gerencia a maioria dos 

hardwares e softwares do computador, porém 
não é sua função gerenciar os dispositivos 
de entrada e saída de dados. 

 
IV. Sistemas operacionais podem ser de 32 ou 64 

bits. 
 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 12 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas 

sistemas de arquivos reconhecidos pelo Windows. 
(A) Ext3, NTFS, JFS 
(B) FAT32, NTFS, FAT16 
(C) Ext3, Ext4, JFS 
(D) Win32, Win16, NTFS 
(E) FAT32, JFS, Win32 
 
QUESTÃO 13 
 Utilizando o sistema operacional Windows XP 

professional instalação padrão português Brasil, é 
possível que o usuário tenha acesso a diversas 
funções do sistema utilizando comandos no menu 
executar. Quanto ao tema, relacione as colunas e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
(   ) control admintools 
(   ) cmd 
(   ) diskpart 
(   ) regedit 
 
1. Editor de registros 
2. Ferramentas administrativas 
3. Janela de comandos DOS 
4. Gerenciamento de partição de Discos 

(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 3 – 1 – 4 – 2. 
(C) 2 – 3 – 4 – 1. 
(D) 4 – 3 – 2 – 1. 
(E) 2 – 4 – 1 – 3. 
 
QUESTÃO 14 
 Com relação as funções do Microsoft Excel 2003 

instalado em um sistema operacional Windows XP 
instalação padrão português Brasil, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. A função SE é uma função estatística que 

verifica se os cálculos estatísticos estão 
corretos e retorna o valor VERDADEIRO ou 
FALSO. 

 
II. A função MOD é uma função matemática que 

retorna o resto de uma divisão após um 
número ter sido dividido por um divisor. 

 
III. A função AGORA retorna data e hora atual 

formatada como data e hora. 
 
IV. ABS, MULT, PAR são funções da categoria 

matemáticas e trigonométricas. 
 
V. A função MED retorna a média aritmética dos 

argumentos que podem ser números ou 
nomes. 

 
(A) Apenas I, IV e V. 
(B) Apenas III, IV e V. 
(C) Apenas I, III e V. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 15 
 Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado no 

sistema operacional Windows XP professional 
instalação padrão português Brasil, qual das 
alternativas abaixo apresentam apenas funcões 
estatísticas? 

(A) SE, ABS, UPPER 
(B) CONT.NUM, CONT.SE, CONT.VALORES 
(C) VERDADEIRO, SOMA, MEDIA 
(D) MEDIA, DIVIDE, SOMA 
(E) SE, OU, VERDADEIRO 
 
QUESTÃO 16 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 
 Ao adicionar uma nova conta no Microsoft Outlook 

o usuário deve configurar o servidor de entrada de 
emails que pode ser _________, ________. 

(A) POP / IMAP 
(B) FTP / POP 
(C) SMTP / FTP 
(D) DNS / POP 
(E) FTP / IMAP 
 
QUESTÃO 17 
 Qual das alternativas abaixo apresenta apenas 

players de vídeo? 
(A) Ares, Movie Maker, Wine 
(B) Imash, Power DVD, Skype 
(C) Realplayer, BS Player, QuickTime 
(D) Spark, Windows Media Player, Spybot 
(E) LimeWire, Avast, AVG 
 
QUESTÃO 18 
 Qual das alternativas abaixo NÃO é um protocolo 

de rede? 
(A) HTTP 
(B) FTP 
(C) IMAP 
(D) XML 
(E) SMTP 
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QUESTÃO 19 
 Com relação a vírus de computador e formas de 

proteção assinale a alternativa correta. 
(A) Um computador só pode ser infectado por um vírus se 

o mesmo estiver conectado a internet. 
(B) Vírus é um programa de computador que normalmente 

interfere no funcionamento do computador. 
(C) Um computador com antivírus está totalmente livre de 

ser contaminado por um vírus. 
(D) Vírus de computador afeta somente o hardware. 
(E) Todos os vírus de computador tem exclusiva função de 

apagar arquivos do computador infectado. 
 
QUESTÃO 20 
 De acordo com a volatilidade das memórias, 

preencha (V) para memórias voláteis e (N) para 
memórias não voláteis, e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Cache 
(   ) SDRAM 
(   ) EPROM 
(   ) RAM 
(   ) Flash 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 “As hepatites virais estão incluídas na lista de 

doenças de notificação compulsória e, portanto, os 
profissionais de saúde têm papel relevante na 
notificação e no acompanhamento das pessoas 
portadoras, sintomáticas ou não. Para que possam 
exercer tal papel, é necessário que esses 
profissionais estejam aptos a identificar casos 
suspeitos, solicitar exames laboratoriais adequados 
e realizar o encaminhamento dos casos indicados a 
serviços de referência.” (BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 
ABCDE do diagnóstico para as hepatites virais  / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais.  Brasília : Ministério da Saúde, 2009.)  

 Sobre as hepatites virais assinale (V) para 
verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta. 

 
(   ) A hepatite A é uma doença aguda causada 

pela infecção com o vírus da hepatite A. As 
formas clínicas existentes são hepatite A 
aguda e fulminante. A hepatite A não 
cronifica. 

(   ) A principal via de transmissão da hepatite B é 
a sexual, seguida pela vertical. 

(   ) O principal determinante da cronificação da 
hepatite B é a idade na qual ocorre a infecção 
pelo vírus: é mais frequente a cronificação 
em adultos do que em crianças. 

(   ) O anti-HBs o único anticorpo que confere 
imunidade contra o VHB. Sua presença indica 
imunidade ativa (contato prévio com o vírus 
ou resposta vacinal). 

(   ) Para adquirir a hepatite D, necessariamente o 
indivíduo precisa ter tido a hepatite B. 

(A) V – V – F – V – V.  
(B) F – F – V – F – F.  
(C) V – V – F – V – V. 
(D) F – F – F – V – F.  
(E) V – F – F – V – F.  
 
QUESTÃO 22 
 “O maior objetivo do Ministério da Saúde no 

controle das hepatites virais é prevenir novas 
infecções e melhorar a qualidade de vida dos 
portadores das hepatites B, C e D. Conhecer o 
comportamento epidemiológico das hepatites virais 
quanto ao agente etiológico, pessoa, tempo e lugar; 
identificar os principais fatores de risco; ampliar 
estratégias de imunização da hepatite B; detectar, 
prevenir e controlar os surtos oportunamente; 
reduzir a prevalência de infecções e avaliar o 
impacto das medidas de controle são fatores 
fundamentais nessa resposta.” (BRASIL. Ministério 
da Saúde. Hepatites Virais: desafios para o período 
de 2011 a 2012, p.9). Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre o que se afirma a respeito das 
vacinas contra o vírus da hepatite B, a de maior 
risco de transmissão durante o atendimento 
odontológico.  

(A) A vacina contra a hepatite B está disponível nos 
Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais 
para pessoas de todas as idades, desde que se 
enquadrem em alguma das situações descritas pelo 
Ministério da Saúde como de risco para adquirir a 
hepatite B, entre elas: pacientes doadores de sangue, 
doadores de órgãos sólidos ou de medula óssea, 
população indígena em geral, usuários de drogas 
injetáveis e inaláveis e profissionais do sexo. 

(B) A imunização da hepatite B é feita em três doses, 
sendo que, após a administração do esquema 
completo, induz imunidade em 90 a 95% dos casos. 

(C) Imunocomprometidos, portadores de insuficiência renal 
em programas de hemodiálise e alguns bebês 
prematuros devem fazer uso de esquemas especiais 
para a vacinação contra o HBV. 

(D) A vacina contra a hepatite B deve ser aplicada no 
músculo deltoide. A aplicação da vacina na região 
glútea resulta em menor imunogenicidade. 

(E) Profissionais de odontologia com vacinação incompleta 
que sofram exposição ocupacional a material biológico 
de paciente portador com HBsAg positivo devem 
completar a vacinação apenas. 
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QUESTÃO 23 
 A Organização Mundial da Saúde informa em seu 

Relatório sobre Saúde Mundial (2002), que dos 35 
milhões de trabalhadores da saúde, dois milhões 
passam por experiência de exposição percutânea a 
doenças infecciosas a cada ano. Além disso, relata 
que 37,6% dos trabalhadores adquiriram hepatite B, 
39% adquiriram hepatite C e 4,4% HIV/Aids devido a 
injúrias causadas por perfuro-cortantes.  

 
BRASIL. Ministério da Saúde. 1º Festival de Humor: DST e 

AIDS/Ministério da Saúde. 2ª. ed. revista. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2008.  

  
 Em 1985, o Centro de Controle de Doenças dos 

Estados Unidos (CDC) chamou a atenção para a 
possibilidade teórica da transmissão do HIV a partir 
de um profissional infectado. Em julho de 1991, o 
CDC reviu as recomendações para prevenção da 
transmissão do VHB e do HIV em procedimentos 
invasivos sujeitos a contaminação. Em março de 
2010, a Sociedade de Epidemiologia da Área da 
Saúde da América (Society for Healthcare 
Epidemiology of America - SHEA) publicou um Guia 
para trabalhadores da saúde infectados pelo HIV, 
HBV e/ou HCV. De acordo com este guia, 
profissionais da saúde nestas condições 

(A) não devem mais realizar atendimento clínico. 
(B) devem monitorar sua carga viral e, dependendo dela, 

podem realizar inclusive pequenas cirurgias 
odontológicas. 

(C) devem monitorar sua carga viral, mas independente 
dela, não devem realizar nenhum tipo de cirurgia 
odontológica. 

(D) devem monitorar sua carga viral, mas independente 
dela, não devem fazer o atendimento de pacientes de 
difícil contenção ou que possam ter ataques epilépticos 
durante o atendimento odontológico. 

(E) podem realizar procedimentos simples, como profilaxia 
e aplicação de selantes, independente da carga viral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
 “Em virtude do uso frequente, o veículo ideal para a 

administração de agentes controladores de placa é 
a pasta de dente. Muitos ingredientes são usados 
na pasta de dente, e cada um tem um papel que 
influencia a consistência e estabilidade do produto 
ou de sua função” (LINDHE; KARRINGE; LANG. 
Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p.455).  

 Como ingredientes de uma pasta dental encontrada 
no mercado nacional são citados: o carbonato de 
cálcio, água, sorbitol, arginina, monofluorfosfato de 
sódio, lauril sulfato de sódio, silicato de sódio, entre 
outros. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o 
que se afirma a respeito da composição desta pasta 
de dente. 

(A) Com esta formulação, o fluoreto presente combina-se 
com o cálcio, o que impede sua ação preventiva. 

(B) O lauril sulfato de sódio tem propriedades 
antimicrobianas e inibidoras de placa. 

(C) O sorbitol é um umectante, utilizado para prevenir o 
ressecamento da pasta uma vez aberta. 

(D) A arginina ajuda na dessensibilização dentinária. 
(E) O silicato de sódio é utilizado como um espessante. 
 
QUESTÃO 25 
 Equipamento de Proteção Individual é todo 

dispositivo ou produto de uso individual utilizado 
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho. Sobre os EPI de uso na assistência à 
saúde, assinale a alternativa correta. 

(A) A máscara cirúrgica tripla é um EPI de uso obrigatório 
em Odontologia. 

(B) O jaleco utilizado no atendimento odontológico deverá 
ser lavado pelo próprio trabalhador. 

(C) Protetores faciais atuam como coadjuvantes na 
proteção respiratória contra gases emanados de 
produtos químicos, vapores orgânicos ou gases ácidos 
no ambiente e contra aerossois. 

(D) O gorro utilizado na assistência odontológica é um EPI 
que deve ser trocado diariamente. 

(E) Luvas de látex de procedimento são EPI para 
atividades clínicas e para a limpeza e desinfecção de 
artigos odontológicos. 

 
QUESTÃO 26 
 Paciente com deficiência mental é trazido à clínica 

odontológica para atendimento de urgência. 
Apresenta edema que se estende do espaço 
submandibular à ponta do mento. Ao exame físico 
percebem-se vários dentes com grandes lesões 
cariosas, entre eles o primeiro pré-molar inferior 
direito, o canino inferior direito e o incisivo lateral 
inferior direito. Os linfonodos submentonianos do 
lado afetado aumentados. Com estas informações, 
pode-se concluir que  

(A) o dente que originou o edema é o incisivo lateral inferior 
direito. 

(B) o dente que originou o edema é o canino inferior direito. 
(C) o dente que originou o edema é o pré-molar inferior 

direito. 
(D) tanto o primeiro pré-molar inferior direito quanto o 

canino inferior direito podem ser os causadores do 
edema. 

(E) tanto o incisivo lateral inferior direito quanto o canino 
inferior direito podem ser os causadores do edema. 
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QUESTÃO 27 
 O atendimento odontológico a bebês visa à 

promoção da saúde bucal. Para tanto, deve-se 
abordar questões como o aleitamento materno e 
artificial, a cárie de aparecimento precoce, a higiene 
da boca e dos dentes, alterações de 
desenvolvimento, hábitos nocivos como o uso de 
chupetas e mamadeiras, uso de fluoretos, entre 
outros. Sobre o aleitamento materno (A.M.), 
relacione as duas colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta. 

 
I. A.M. contra-indicado. 
 
II. A.M. contra-indicado temporariamente. 
 
III. A.M. não é contra-indicado. 
 
(   ) Mãe portadora do HIV. 
(   ) Mãe doente de aids. 
(   ) Mãe infectada pelo HTLV. 
(   ) Mãe infectada pelo Tripanosoma cruzi.   
(   ) Mãe com tuberculose pulmonar em 

tratamento há 4 semanas. 
 
(A) II – I – III – II – III.  
(B) III – II – II – III – II.  
(C) I – I – II – III – III.  
(D) I – I – I – II – III.  
(E) II – I – II – III – II.  
 
QUESTÃO 28 
 “Entre os vários caminhos da prevenção, o uso de 

soluções fluoretadas aplicadas topicamente é um 
método muito conhecido e eficaz (...)” (GUEDES-
PINTO, 2010, p.471). Assinale a alternativa correta 
quanto à utilização de fluoretos em Odontologia. 

(A) Em cidades com fluoretação na água de abastecimento 
público, o pH considerado crítico para o esmalte 
dentário é de 5,5. 

(B) Quanto mais jovem o dente, menor é a sua capacidade 
de absorver flúor, o que justifica uma alta frequência de 
aplicação tópica de flúor. 

(C) O mineral fluorapatita (FA) é menos solúvel do que a 
hidroxiapatita (HA), assim, uma vez incorporada à 
estrutura dentária, a FA torna o dente menos solúvel 
aos ácidos produzidos no biofilme (placa) dental. 

(D) A recomendação de não beber água ou comer por até 
30 minutos após a aplicação de flúor gel tem sido 
seguida, embora não haja evidência da sua relevância 
anticárie. 

(E) Não deve ser utilizado o NaF a 2,26% (23.000 ppm F) 
em verniz de colofôneo em meio alcoólico em crianças 
em idade pré-escolar pelo alto risco de ocorrência de 
fluorose. 

 
QUESTÃO 29 
 Em relação à utilização de selantes de fóssulas e 

fissuras, assinale a alternativa correta. 
(A) Há evidências de que os cimentos de ionômero de vidro 

(CIV) convencionais utilizados como selantes de sulcos 
e fissuras previnem não só a iniciação como 
progressão de cárie, mas isto não acontece com os CIV 
modificados por resina. 

(B) A retenção dos selantes resinosos é menor do que a 
dos selantes ionoméricos. 

(C) Os selantes ionoméricos modificados por resina 
necessitam de proteção superficial contra a sinérese e 
a embebição. 

(D) Para a aplicação de selantes resinosos em dentes 
decíduos recomenda-se o condicionamento ácido do 
esmalte por 60 segundos com ácido fosfórico a 37%. 

(E) Dentes em processo eruptivo devem ser selados 
preferencialmente com selantes ionoméricos, pois estes 
são menos sensíveis à contaminação por saliva. 

 
QUESTÃO 30 
 “Pulpotomia é um procedimento que se caracteriza 

pela remoção da polpa coronária e subsequente 
uso de medicamentos que procuram manter a polpa 
radicular em condições de saúde, permitindo que o 
ciclo biológico de reabsorção radicular se processe 
naturalmente” (GUEDES-PINTO, 2010, p.602). 
Assinale a alternativa que representa uma indicação 
para a realização desta técnica. 

(A) Crianças com baixa resistência e saúde geral precária, 
nas quais é frequente o aparecimento de tonsilite, 
gripes e outras doenças comuns na infância. 

(B) Dentes decíduos com vitalidade pulpar e que não 
possuam mais de dois terços de reabsorção radicular. 

(C) Dentes decíduos com lesão na bi ou trifurcação das 
raízes, mas sem relatos de dor. 

(D) Dentes decíduos com histórico de dor espontânea. 
(E) Dentes decíduos que, apesar de apresentar dois terços 

de reabsorção radicular, não têm histórico de dor. 
 
QUESTÃO 31 
 “A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto 

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 
a reabilitação e a manutenção da saúde” (Política 
Nacional de Atenção Básica, 2006). Assinale (V) 
para verdadeiro e (F) para falso sobre o que se 
afirma sobre a Atenção Básica e, em seguida, 
assinale a alternativa que contém a sequência 
correta. 

 
(   ) Visando à operacionalização da Atenção 

Básica, definem-se como áreas estratégicas 
para atuação em todo o território nacional a 
eliminação da hanseníase, o controle da 
tuberculose, o controle da hipertensão 
arterial, o controle da diabetes mellitus, a 
eliminação da desnutrição infantil, a saúde da 
criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, 
a saúde bucal e a promoção da saúde. 

(   ) A Atenção Básica deve permitir o acesso 
universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como 
a porta de entrada preferencial do sistema de 
saúde, com território adscrito, com 
planejamento local e programação municipal, 
em consonância com o princípio da equidade. 

(   ) Cabe à Secretaria Municipal de Saúde 
organizar o fluxo de usuários, visando a 
garantia das referências a serviços e ações 
de saúde fora do âmbito da Atenção Básica. 

(   ) A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem 
como um de seus princípios gerais, o caráter 
complementar em relação à rede de Atenção 
Básica tradicional.  

(A) V – F – V – F.  
(B) V – V – F – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) F – F – V – V.  
(E) F – F – V – F.  
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QUESTÃO 32 
 Dentre as atribuições comuns a todos os 

profissionais das Equipes de Saúde da Família 
(ESF), de Saúde Bucal (ESB) e de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) está 

(A) estar em contato permanente com as famílias 
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção 
da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe. 

(B) realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários em todas as ações, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo. 

(C) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de 
saúde disponíveis. 

(D) participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da USF. 

(E) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS. 

 
QUESTÃO 33 
 Dentre as atribuições específicas do Cirurgião-

dentista, do técnico em saúde bucal e do auxiliar 
em saúde bucal estão, respectivamente, 

(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; apoiar as 
atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção 
e promoção da saúde bucal; proceder à desinfecção e 
à esterilização de materiais necessários. 

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da USF; encaminhar e 
orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de 
assistência, mantendo sua responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário e o segmento do 
tratamento; preparar e organizar instrumental e 
materiais necessários. 

(C) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da USF; coordenar e 
realizar a manutenção e a conservação dos 
equipamentos odontológicos. 

(D) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da USF; acompanhar, 
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 
bucal com os demais membros da equipe de saúde da 
família buscando aproximar e integrar ações de saúde 
de forma multi-disciplinar. 

(E) contribuir e participar das atividades de educação 
permanente do TSB, ASB e ESF; participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da USF; coordenar e realizar 
a manutenção e a conservação dos equipamentos 
odontológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 
 A lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, 

dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências. Assinale (V) para verdadeiro e (F) 
para falso sobre o que se afirma sobre esta lei e, em 
seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 

 
(   ) O Estatuto do Idoso prevê a priorização do 

atendimento do idoso por sua própria família, 
em detrimento do atendimento asilar, exceto 
dos que não a possuam ou careçam de 
condições de manutenção da própria 
sobrevivência. 

(   ) Esta lei assegura ao idoso atendimento 
preferencial imediato e individualizado junto 
aos órgãos públicos e privados prestadores 
de serviços à população. 

(   ) Incumbe ao Poder Público fornecer aos 
idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, assim 
como próteses, órteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação. 

(   ) Esta lei prevê a preferência para os idosos na 
formulação e na execução de políticas 
sociais públicas específicas embora não 
preveja uma destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção ao idoso. 

(A) V – V – V – F.  
(B) V – F – V – V.  
(C) F – V – V – V.  
(D) V – V – F – F.  
(E) F – F – V – V.  
 
QUESTÃO 35 
 Sobre a rizólise de dentes decíduos, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) A rizólise é um fenômeno que ocorre de forma 

intermitente, ou seja, tem um período de reabsorção 
das estruturas mineralizadas e outro de reorganização 
do periodonto e cemento. 

(B) A presença do sucessor permanente é um fator 
importante no processo da rizólise. Na maioria dos 
casos, na ausência deste, a reabsorção é retardada. 

(C) A presença de lesões de cárie profundas não influencia 
o processo de rizólise. 

(D) Os dentes decíduos unirradiculares iniciam sua 
reabsorção por lingual, enquanto que o dentes 
multirradiculares a reabsorção tem início na superfície 
multirradicular. 

(E) Traumatismos, infecções ou distúrbios metabólicos são 
agentes etiológicos da reabsorção radicular. 
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QUESTÃO 36 
 “A principal função do rim é manter a constância do 

‘ambiente interno’, eliminando produtos inservíveis 
e regulando o volume, o conteúdo de eletrólitos e o 
pH do líquido extracelular em face da ingesta 
variável na dieta e das demandas ambientais 
variáveis (p.ex., climáticas)” (RANG et al . 
Farmacologia, 2008, p.368). Uma vez que tenha sido 
estabelecido que o paciente tem uma infecção que 
necessita de antibioticoterapia e o tipo de 
antibiótico tenha sido escolhido, ele deve ser 
administrado de forma correta. Em relação ao 
assunto, assinale a alternativa correta. 

(A) Em pacientes renais crônicos a utilização de 
amoxicilina não necessita de ajustes já que a 
eliminação da maior parte do fármaco é hepática. 

(B) Pacientes com uma doença renal preexistente e 
consequentemente uma eliminação reduzida pode 
necessitar de intervalos maiores entre as doses, a fim 
de se evitar overdose pois se a dosagem usual for 
mantida, níveis plasmáticos excessivos e um aumento 
de toxicidade podem ocorrer. 

(C) O intervalo de dosagem usual para uso terapêutico de 
antibióticos é 3 vezes a t1/2. 

(D) Pacientes com insuficiência renal com para pacientes 
com TFG < 30 ml/minuto não há necessidade de ajuste 
nas doses de amoxicilina.  

(E) A ingestão de alimentos interfere na absorção da 
amoxicilina, devendo ser tomada 30 minutos antes ou 2 
horas depois da refeição. 

 
QUESTÃO 37 
 Uma vez que a administração do antibiótico tenha 

sido iniciada, a resposta do paciente deve ser 
cuidadosamente observada. Informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 

 
(   ) A resposta do paciente à terapia antibiótica 

está na dependência do equilíbrio hídrico e 
de um adequado suporte nutricional. 

(   ) Se nenhuma melhora é notada no primeiro 
dia de medicação, o antibiótico deverá ser 
trocado. 

(   ) O sinal mais comum de uma 
hipersensibilidade retardada (tipo IV) é um 
persistente baixo grau de febre. Numa 
situação típica, o paciente não mais 
apresenta edema, dor, trismo ou drenagem, 
mas continua a apresentar uma leve elevação 
de temperatura, apesar do pulso normal. 

(   ) A maioria dos antibióticos deve ser tomada 
em jejum (30 minutos antes ou 2 horas depois 
da refeição). 

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

QUESTÃO 38 
 Uma reação tóxica que pode ocorrer pelo uso de 

antibióticos é a colite associada ao antibiótico 
(CAA). Assinale a alternativa correta sobre a CAA. 

(A) A CAA, antes denominada colite pseudomembranosa, 
está associada exclusivamente ao tratamento com 
clindamicina. 

(B) Considera-se, atualmente, que a CAA seja causada por 
quase todos os antibióticos, mas especialmente pelos 
aminoglicosídeos. 

(C) A CAA afeta os pacientes de forma geral, não havendo 
diferenciação entre pacientes com 
imunocomprometimento. 

(D) O tratamento da CAA envolve a descontinuação do 
antibiótico causador, restaurar o equilíbrio dos fluidos e 
eletrólitos, e a administração de antibióticos 
anticlostridia. A escolha usual são as cefalosporinas de 
quarta geração. 

(E) As características clínicas da CAA são profusa diarréia 
líquida, que pode ser sanguinolenta, dor abdominal com 
mioespasmo, febre e leucocitose. 

 
QUESTÃO 39 
 Algumas funções dos biofilmes são dependentes da 

habilidade das bactérias e microcolônias dentro do 
biofilme de se comunicar umas com as outras. O 
processo de comunicação intra e interespécies 
microbianas, que permite aos microrganismos 
apresentarem alterações fenotípicas marcantes 
quando estes se encontram em altas densidades 
populacionais, ao mesmo tempo em que, embora 
geneticamente e estruturalmente mais simples, 
permite que os microrganismos se comportem 
como organismos complexos, capazes de se 
comunicar e agir coordenadamente, respondendo a 
diferentes estímulos de modo unificado, é 
denominado de 

(A) glicocálix. 
(B) fímbrias. 
(C) esqueleto hidrodinâmico interno. 
(D) quorum sensing. 
(E) bomba de fluxo iônica. 
 
QUESTÃO 40 
 Embora muito se fale a respeito das ações dos 

microrganismos no periodonto, o ambiente bucal 
exerce um efeito maior sobre a composição, as 
atividades metabólicas e as propriedades de 
virulência dos microrganismos colonizadores. A 
respeito dos fatores que afetam a composição de 
biofilmes subgengivais, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A prevalência e o nível das espécies subgengivais 
podem ser diferentes em sítios com profundidade de 
bolsa diferentes. 

(B) A composição bacteriana é dependente não só do 
estado de doença periodontal em um indivíduo, mas ao 
estado da doença em cada sítio doente. 

(C) As espécies subgengivais causadoras da doença 
periodontal não são comumente encontradas no 
ambiente ou mesmo na microbiota subgengival de 
outras espécies animais. 

(D) O biofilme supragengival é aderido à superfície dentária 
e predomina a espécie Actinomyces na maioria dos 
casos, tanto em indivíduos com saúde periodontal 
quanto naqueles com periodontite. 

(E) No biofilme subgengival há predomínio de outras 
espécies bacterianas como o B. forsythus e P. 
gingivalis, com presença discreta de Actinomyces. 
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QUESTÃO 41 
 “Trauma de oclusão é o termo usado para 

descrever as alterações patológicas ou mudanças 
adaptativas que ocorrem no periodonto em 
consequência de forças excessivas produzidas 
pelos músculos da mastigação” (LINDHE; 
KARRINGE; LANG. Tratado de periodontia clínica e 
implantologia oral. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005, p.342). Assinale a alternativa correta 
sobre a associação trauma oclusal / doença 
periodontal. 

(A) O trauma de oclusão pode ser considerado um fator 
primário no processo destrutivo do periodonto. 

(B) Um tratamento direcionado exclusivamente ao trauma 
periodontal, sem tratar a doença periodontal, pode ser 
suficiente para diminuir a mobilidade do dente 
traumatizado e resultar em algum reparo ósseo. 

(C) O trauma de oclusão, isolado da doença periodontal, 
não causa perda óssea significativa. 

(D) As forças unilaterais, mas não as alternadas, aplicadas 
em um periodonto sadio resultam em formação de 
bolsa ou na perda da inserção do tecido conjuntivo. 

(E) O trauma de oclusão, independente da presença de 
biofilme, pode induzir a destruição do tecido 
periodontal. 

  
QUESTÃO 42 
 Em relação à influência da doença periodontal em 

algumas situações sistêmicas, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Os dados que relacionam a periodontite com o risco de 
nascimento de bebês prematuros de baixo peso, 
diabetes e outras condições sistêmicas sugerem que a 
periodontite não se enquadra nos critérios de 
especificidade. 

(B) As infecções periodontais podem contribuir diretamente 
na patogenia da aterosclerose e eventos 
tromboembólicos promovendo acometimentos 
sistêmicos repetidos com LPS (presentes na membrana 
externa das bactérias Gram positivas) e citocinas 
inflamatórias. 

(C) Embora as bactérias cariogênicas tenham sido isoladas 
em válvulas cardíacas, não há evidência de que as 
bactérias periodontais possam ser encontradas nas 
placas ateroscleróticas. 

(D) A doença periodontal é um risco bem estabelecido para 
o nascimento de bebês prematuros de baixo peso. No 
entanto, a presença de doença periodontal apenas no 
início da gestação não é considerada um fator de risco. 

(E) Não foram encontradas, até o momento, evidências de 
associação entre a doença periodontal e condições 
pulmonares como, por exemplo, a doença pulmonar 
obstrutiva crônica. 

 
QUESTÃO 43 
 Em relação ao Sarcoma de Kaposi, assinale a 

alternativa correta. 
(A) O Sarcoma de Kaposi é um tumor maligno que ocorre 

principalmente na infância, ocorrendo na vida adulta 
somente em pacientes imunocomprometidos. 

(B) O Sarcoma de Kaposi possui três estágios de 
desenvolvimento: mancha, de placa e nodular. 

(C) O Sarcoma de Kaposi tem seu crescimento auto-
limitado, ficando as lesões com um tamanho médio de 
1 a 2 cm. 

(D) As lesões orais do Sarcoma de Kaposi são frequentes e 
envolvem com mais frequência o rebordo alveolar 
superior e inferior. 

(E) O aparecimento de infecções oportunistas e de 
neoplasias, como o Sarcoma de Kaposi, é considerado 
como um preditor de evolução da Aids. 

QUESTÃO 44 
 Há uma crescente preocupação com o controle e 

prevenção de infecção cirúrgica. Assinale a 
alternativa correta sobre este tipo de infecção. 

(A) Caso ocorram perfurações nas luvas, quase 19.000 
bactérias podem penetrar por um único furo em 20 
minutos. Assim, recomenda-se que as luvas sejam 
trocadas quando forem observadas perfurações, após 
um uso prolongado (duas horas) e durante 
procedimentos prováveis de causar perfurações. 
Também é recomendado o uso de dois pares de luvas 
quando o paciente é sabidamente portador do HIV, 
HBV ou HCV. 

(B) A presença de coágulos sanguíneos grandes dentro da 
ferida cirúrgica promove um melhor reparo e 
cicatrização por dificultar o crescimento bacteriano 
dentro de um espaço vazio. 

(C) A duração da cirurgia como um fator em infecção 
nosocomial tem sido bem estudado. Cirurgias com até 
duas horas de duração tem aproximadamente o dobro 
de risco de ocorrência de infecções do que cirurgias 
com menos do que uma hora de duração. 

(D) Bactérias Gram positivas e Gram negativas 
multirresistentes a antibióticos são também resistentes 
aos antissépticos utilizados na higienização das mãos. 

(E) Os alcoóis são menos efetivos em prevenir a 
transferência de patógenos hospitalares do que a 
higienização das mãos com água e sabonete. 

 
QUESTÃO 45 
 Complete as lacunas da assertiva abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 

 Aplicar pequenos volumes de álcool (0,2 a 0,5 mL) 
nas mãos ___________ efetivo do que lavar as 
mãos com água e sabonete comum. Sabe-se 
também que após a _____________ aplicação 
consecutiva de preparações alcoólicas estas 
podem perder sua eficácia. 

(A) é mais / terceira  
(B) é mais / quinta 
(C) é mais / décima 
(D) não é mais / quinta  
(E) não é mais / décima 
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QUESTÃO 46 
 São descritas abaixo algumas situações clínicas. 

Leia-as atentamente e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
 
I. Criança de dois anos de idade pesando 20 kg, 

com histórico de tetralogia de Fallot, é trazida 
à clínica de odontologia para ser submetida à 
frenectomia lingual e recebe como antibiótico 
a clindamicina na dose de 1g meia hora antes 
da cirurgia como profilaxia para a 
endocardite bacteriana. 

 
II. Homem de 42 anos com histórico de defeito 

septal ventricular vem à clínica de 
Odontologia para realizar profilaxia e 
raspagem gengival e recebe 1g de 
amoxicilina uma hora antes do procedimento 
como profilaxia para a endocardite 
bacteriana. 

 
(A) Nas duas situações a conduta foi correta. 
(B) Na primeira situação descrita a conduta foi correta, mas 

na segunda situação a dose de antibiótico foi inferior à 
preconizada pela American Heart Association. 

(C) Nas duas situações a conduta foi incorreta – na 
primeira situação a dose deveria ter sido de 400 mg, 
meia hora antes do procedimento, e na segunda 
situação, não havia indicação para a realização da 
profilaxia antibiótica, além do erro da dose. 

(D) Nas duas situações a conduta foi incorreta – na 
primeira situação a dose deveria ter sido de 400 mg, 
meia hora antes do procedimento, e na segunda 
situação, apesar de haver indicação da profilaxia 
antibiótica, a dose deveria ter sido de 2 g de amoxicilina 
de meia a uma hora antes do procedimento. 

(E) Na primeira situação descrita não havia indicação de 
profilaxia antibiótica, já na segunda situação descrita, a 
conduta foi correta de acordo com a American Heart 
Association (2007). 

 
QUESTÃO 47 
 Paciente de 05 anos de idade, com dentição 

decídua, apresenta-se para consulta odontológica 
e, após exame físico, percebe-se que apresenta 
arco superior e inferior do tipo I de Baume, a 
análise da relação terminal dos molares apresenta-
se com degrau mesial. Por estas descrições, o 
paciente provavelmente  

(A) não terá espaço suficiente para a erupção dos dentes 
permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de 
classe II. 

(B) não terá espaço suficiente para a erupção dos dentes 
permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de 
classe III. 

(C) terá espaço suficiente para a erupção dos dentes 
permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de 
classe II. 

(D) terá espaço suficiente para a erupção dos dentes 
permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de 
classe III. 

(E) terá espaço suficiente para a erupção dos dentes 
permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de 
classe I. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 
 Complete as lacunas da assertiva abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 

 As discrepâncias dentárias interarcos ou 
discrepâncias de tamanho dentário, conhecidas 
como discrepância de _____________, é baseada no 
fato de que a soma dos diâmetros mésio-distais dos 
dentes _______________ deve ser de alguma forma 
menor do que a soma dos diâmetros mésio-distais 
dos dentes _______________. 

(A) Carrea / decíduos / permanentes 
(B) Baume / decíduos / permanentes 
(C) Bolton / decíduos / permanentes 
(D) Bolton / inferiores / superiores 
(E) Carrea / inferiores / superiores 
 
QUESTÃO 49 
 Sobre as infecções dos seios da face, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 

 
(   ) A sinusite infecciosa não tratada pode levar à 

osteomielite crônica, que pode 
posteriormente inocular as coberturas 
meníngeas do cérebro. 

(   ) Os microrganismos normalmente envolvidos 
nas sinusites são os aeróbicos mistos e os 
anaeróbios. 

(   ) A sinusite causada por processos alérgicos 
não apresenta nível líquido. 

(   ) Somente as sinusites agudas originadas de 
processos infecciosos do trato respiratório 
superior podem evoluir para uma sinusite 
crônica. 

(A) V – V – V – V.  
(B) F – F – V – V.  
(C) V – V – V – F.  
(D) F – V – F – F.  
(E) F – F – F – F. 
 
QUESTÃO 50 
 Entre as medidas de prevenção e controle de 

infecções relacionadas à assistência à saúde, está a 
higienização das mãos. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre a higienização das mãos em 
serviços de saúde. 

(A) A clorexidina, um antisséptico utilizado para a 
higienização das mãos, apresenta boa atividade contra 
bactérias Gram positivas, menor atividade contra 
bactérias Gram negativas e fungos e mínima atividade 
contra micobactérias, além de não ser esporicida. 

(B) A clorexidina tem atividade in vitro contra vírus 
envelopados como o herpes simples, o HIV, o 
citomegalovírus e o vírus da influenza.  

(C) A atividade antimicrobiana da clorexidina é pouco 
afetada na presença de matéria orgânica, incluindo 
sangue. 

(D) A clorexidina tem efeito residual importante, em torno 
de 6 horas. A adição de baixas concentrações deste 
antisséptico (0,5 a 1%) às preparações alcoólicas 
resulta em atividade residual dessas formulações 
proporcionada pela clorexidina. 

(E) Formulações aquosas ou detergentes contendo 0,5%, 
0,75% ou 1% de clorexidina são mais efetivas do que 
sabonetes não associados a antissépticos, mas menos 
efetivas que soluções detergentes contendo gluconato 
de clorexidina a 2% que, por sua vez, é menos efetiva 
que soluções detergentes contendo gluconato de 
clorexidina a 4%. 
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