
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 

R E F .  E D I T A L  N º  0 7 4 / 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 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Noções de Legislação 

21 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 

 
Vinho não é Coca-Cola 

 
Jonathan Nossiter 

 
 O vinho é o espelho da cultura de um povo. Está 

nas histórias e lendas greco-romanas, na própria 
Bíblia, e existem 3 mil anos de escritos sobre o 
tema. Mas ele é, também, uma expressão de 
amizade e civilidade que está morrendo.  

 De 20 anos para cá, o mercado da bebida se tornou 
padronizado. Cresceram mercados em todos os 
cantos, sobretudo fora da Europa. Países como a 
China, Japão, Malásia, Índia, Brasil e Estados 
Unidos oferecem milhões de novos consumidores 
que não têm os recursos e tradições culturais para 
protegê-los. A distribuição passou a ser dominada 
pela grande indústria ou por pequenos produtores 
com dinheiro de sobra. A variedade evaporou. E os 
meios de comunicação que cobrem o ramo, 
totalmente dependentes desse mecanismo, se 
renderam. É essa a engrenagem que paga a 
publicidade nas revistas. É esse o dinheiro que leva 
os jornalistas a lugares definidos do planeta para 
escrever uma matéria.  

 Tudo completamente antiético, mas normal no 
mundo do vinho que você bebe. A meta é 
padronizar um sabor que possa vender mais – 
padronizando também a expectativa das pessoas 
para consumir aqueles vinhos. É mais ou menos o 
que acontece no mercado de roupas, carnes e uma 
enorme lista de produtos. Vinho não é carne, não é 
roupa e não é uma lista enorme de produtos. É uma 
tradição, uma expressão muito profunda de 
individualidade de uma cultura, região ou pessoa.  

 Meu olhar recai sobre esse mecanismo, muito 
simples e devorador, que causa o sequestro do 
gosto, da individualidade e do entendimento do 
prazer da enologia. Algo parecido com o que 
aconteceu com o cinema, cuja produção e 
distribuição de massa têm o carimbo de Hollywood. 
Assim, a criação nacional, como expressão cultural, 
está doente. Ou rareando. Nós, cineastas, estamos 
em frente a uma catástrofe. Nós, fãs de vinho, 
precisamos evitar outra. 

 O mercado brasileiro está dominado pelas marcas 
chilenas e argentinas, que em sua maioria perderam 
a identidade para entrar no jogo do mercado. Mas 
não é um caminho sem volta. Eu moro há cinco 
anos no Brasil e vi mudanças maravilhosas. Há 
pouco tempo, era difícil encontrar vinícolas 
artesanais em busca de uma identidade regional. 
Hoje, só o Rio Grande do Sul tem cerca de 20 
produtores que estão na contramão dos rótulos 
industrializados.  

 É importante lembrar que existem grandes 
vinícolas, que oferecem milhões de garrafas por 
ano e fabricam produtos que são maravilhosos. 
Assim como nem todas as vinícolas pequenas são 
autênticas. A Argentina, por exemplo, está cheia de 
pequenos produtores que são brinquedinhos 
comprados por pessoas ricas, como ato de 
prestígio pessoal. Fazem vinhos caros, mas 
totalmente sem personalidade. São horrorosos, 
frutados, feitos com carvalho novo – mais parecem 
geleias. 

 Na verdade, a procura pelo vinho perfeito pode ser 
comparada à busca pelo amor verdadeiro. Ele não 

está em qualquer prateleira. Falta a alguns 
apreciadores a iniciativa para não engolir qualquer 
coisa. As pessoas deveriam sair de casa e procurar. 
Muitas vezes o que queremos está do nosso lado e 
nem percebemos. 

Revista Galileu . n.º223, de fevereiro de 2010. p. 86-87. 
 
QUESTÃO 01 

A leitura integral do texto nos permite afirmar que 
nele predominam  as funções 

(A) metalinguística e fática. 
(B) fática e referencial. 
(C) referencial e metalinguística. 
(D) referencial e emotiva. 
(E) poética e fática. 
 
QUESTÃO 02 

A expressão enologia , empregada no quarto 
parágrafo, refere-se a 

(A) bebidas. 
(B) vinhos. 
(C) cervejas. 
(D) geleias. 
(E) carnes. 
 
QUESTÃO 03 

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 
fonemas, EXCETO 

(A) vinhos. 
(B) rótulo. 
(C) evitar. 
(D) bíblia. 
(E) roupas. 
 
QUESTÃO 04 

“De 20 anos para cá, o mercado da bebida se 
tornou padronizado. Cresceram mercados em todos 
os cantos, sobretudo fora da Europa. Países como 
a China, Japão, Malásia, Índia, Brasil e Estados 
Unidos oferecem milhões de novos consumidores 
que não têm os recursos e tradições culturais para 
protegê-los.” 

 
Assinale a alternativa correta sobre o que se afirma 
do fragmento acima. 

(A) O sujeito da forma verbal cresceram é a expressão em 
todos os cantos. 

(B) O pronome los retoma a expressão milhões de novos 
consumidores. 

(C) A expressão milhões de novos consumidores é objeto 
direto do verbo oferecem. 

(D) A forma verbal têm também pode ser grafada sem 
acento circunflexo. 

(E) A expressão que introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa. 

 
QUESTÃO 05 

“Tudo completamente anti ético, mas normal no 
mundo do vinho que você bebe.” 

 
O sentido do elemento destacado é o de 

(A) em frente.  
(B) de encontro a. 
(C) ao encontro de. 
(D) oposição. 
(E) diante. 
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QUESTÃO 06 
Os fragmentos abaixo apresentam, entre 
parênteses, uma outra possibilidade para o 
emprego do pronome. Assinale a(s) alternativa(s) 
que apresenta(m) apenas a(s) possibilidade(s) 
correta(s). 

 
I. “E os meios de comunicação [...] se  

renderam.” (renderam-se ) 
 
II. “...o mercado da bebida se  tornou 

padronizado.” (tornou-se) 
 
III. “...não têm os recursos e tradições culturais 

para protegê-los .” (os proteger) 
 

Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas II. 
(C) apenas III. 
(D) apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa correta quanto à função 
sintática das expressões destacadas. 

(A) “...o mercado da bebida se tornou padronizado.” 
(predicativo do sujeito) 

(B) “O vinho é o espelho da cultura de um povo.” (objeto 
direto) 

(C) “...e existem 3 mil anos de escritos sobre o tema.” 
(adjunto adverbial de tempo) 

(D) “Cresceram mercados em todos os cantos...” (objeto 
direto) 

(E) “Falta a alguns apreciadores a iniciativa...” 
(complemento nominal) 

 
QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa em que NÃO houve o 
emprego de linguagem figurada. 

(A) “O vinho é o espelho da cultura de um povo.” 
(B) “Eu moro há cinco anos no Brasil e vi mudanças 

maravilhosas.” 
(C) “...era difícil encontrar vinícolas artesanais em busca de 

uma identidade regional.” 
(D) “Meu olhar recai sobre esse mecanismo [...] que causa 

o sequestro do gosto...” 
(E) “...cuja produção e distribuição de massa têm o carimbo 

de Hollywood.” 
 
QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função 
textual das expressões destacadas. 

(A) “Na verdade, a procura pelo vinho perfeito pode ser 
comparada à busca pelo amor verdadeiro.” (introduz 
comentário) 

(B) “Países como a China, Japão, Malásia, Índia, Brasil e 
Estados Unidos oferecem milhões...” (introduz 
exemplos) 

(C) “A distribuição passou a ser dominada pela grande 
indústria ou por pequenos produtores...” (introduz 
alternância) 

(D) “Cresceram mercados em todos os cantos, sobretudo 
fora da Europa.” (realça uma expressão) 

(E) “...aconteceu com o cinema, cuja produção e 
distribuição de massa têm o carimbo...” (introduz lugar) 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 
“É importante lembrar que existem grandes 
vinícolas, que oferecem milhões de garrafas por 
ano e fabricam produtos que são maravilhosos. 
Assim como  nem todas as vinícolas pequenas são 
autênticas.” 

 
A expressão destacada 

(A) propõe uma justificativa para a existência de grandes 
vinícolas. 

(B) introduz uma causa para a produção de vinhos de má 
qualidade. 

(C) estabelece uma comparação entre grandes e pequenas 
vinícolas. 

(D) introduz uma consequência da má produção de vinhos 
no Brasil. 

(E) introduz uma condição para que se produza bons 
vinhos no Brasil. 

 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 11 
 De acordo com a Constituição Federal, os 

servidores titulares de cargos efetivos serão 
aposentados compulsoriamente 

(A) aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 

(B) aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 

(C) aos setenta anos de idade, se homem e aos sessenta e 
cinco de idade, se mulher, sendo que em ambos os 
casos, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

(D) aos setenta anos de idade, com proventos integrais. 
(E) aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos 

integrais. 
 
QUESTÃO 12 
 De acordo com a Constituição Federal, é direito do 

trabalhador urbano a remuneração do serviço 
extraordinário superior, no mínimo, 

(A) em dez por cento à do normal. 
(B) em vinte por cento à do normal. 
(C) em trinta por cento à do normal. 
(D) em quarenta por cento à do normal. 
(E) em cinquenta por cento à do normal. 
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QUESTÃO 13 
 De acordo com a Constituição Federal, no que se 

refere aos direitos e garantias fundamentais, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 
I. É livre a locomoção no território nacional em 

tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele 
sair com seus bens. 

 
II. A sucessão de bens de estrangeiros situados 

no País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do "de cujus". 

 
III. Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado 

 
IV. A pequena propriedade rural, assim definida 

em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de 
débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 14 
 De acordo com as disposições da Constituição 

Federal, o servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, investido no mandato de 
Prefeito, 

(A) havendo compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

(B) será afastado do cargo, emprego ou função, mas 
poderá receber cumulativamente as remunerações. 

(C) será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 

(D) deverá ser exonerado do cargo, emprego ou função. 
(E) deverá ser demitido do cargo emprego ou função. 
 
QUESTÃO 15 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

requisito ou elemento do ato administrativo. 
(A) Forma. 
(B) Objeto. 
(C) Finalidade. 
(D) Motivo. 
(E) Imperatividade. 
 
QUESTÃO 16 
 De acordo com a Lei 8.080/90, assinale a alternativa 

que NÃO apresenta um campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

(A) A execução de ações de vigilância sanitária. 
(B) A execução de ações de vigilância epidemiológica. 
(C) A execução de ações de saúde do trabalhador. 
(D) A execução de ações da previdência social. 
(E) A execução de ações de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica. 

QUESTÃO 17 
 De acordo com a Lei 8.142/90, acerca das 

características do Conselho de Saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Tem caráter permanente.  
(B) Tem caráter deliberativo. 
(C) É um órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 
e usuários. 

(D) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação 
de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes. 

(E) Atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo 
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera 
do governo. 

 
QUESTÃO 18 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais  de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
Nº 525/2004), no que se refere ao estágio probatório, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O exercício em outro cargo público exime o servidor do 
cumprimento do estágio probatório no novo cargo. 

(B) O servidor nomeado para o cargo efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório,com duração de 03 (três) anos de 
efetivo exercício do cargo. 

(C) O processo de avaliação do estágio probatório será 
desencadeado (01) uma vez ao ano para os servidores 
do Quadro Geral e 02 (duas) vezes para os servidores 
do Quadro do Magistério. 

(D) É assegurado ao servidor em estágio probatório 
recorrer de sua avaliação,no prazo de 05 (cinco) dias, a 
partir da ciência, à comissão designada para este fim, a 
qual deliberará no prazo de 05 (cinco) dias. 

(E) O servidor em estágio probatório poderá ser designado 
para exercer função gratificada de direção, chefia e 
assessoramento, sem interrupção do curso do estágio 
probatório, desde que as atividades desenvolvidas no 
exercício da respectiva função sejam semelhantes, 
correlatas ou complementares às funções originárias do 
seu cargo efetivo. 

 
QUESTÃO 19 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
Nº 525/2004), a reinvestidura do servidor efetivo 
demitido, quando invalidada a sua demissão por 
sentença judicial, com ressarcimento de todas as 
vantagens, devidamente corrigidas com os 
acréscimos de Lei, é denominada de  

(A) Reversão.  
(B) Provimento.  
(C) Reintegração.  
(D) Reaproveitamento.   
(E) Disponibilidade.  
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QUESTÃO 20 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
Nº 525/2004), ao servidor público é proibido 

(A) quando em exercício de atividades específicas do 
magistério, participar do Conselho Escolar. 

(B) participar da gerência ou administração de empresa, 
qualquer que seja sua finalidade. 

(C) representar em defesa de direitos ou contra a 
ilegalidade ou abuso do poder. 

(D) guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de 
natureza reservada do órgão que tenha conhecimento 
em razão do cargo ou função. 

(E) levar ao conhecimento da autoridade superior as 
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 De acordo com o Guia de Recomendações para o 

Uso de Fluoretos no Brasil (2009), “embora o 
composto fluoretado não interfira na eficácia do 
dentifrício, os demais componentes da formulação 
devem ser compatíveis para evitar que o flúor se 
ligue a outros íons, tornando-se insolúvel e 
perdendo sua ação”.  

 Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, em 
seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 

 
(   ) Sabe-se que dentifrícios contendo NaF não 

deve ser agregado a dentifrícios contendo Ca 
como abrasivo, por exemplo, carbonato de 
cálcio, pois ocorre a ligação do flúor com o 
cálcio do abrasivo, formando-se fluoreto de 
cálcio (CaF2) dentro do tubo e não no dente. 
Quando for utilizado para escovação, o 
fluoreto de cálcio formado no dentifrício não 
libera o fluoreto, impedindo assim sua ação 
preventiva. 

(   ) O carbonato de cálcio não pode ser utilizado 
como abrasivo nos dentifrícios que utilizam o 
MFP, pois esse último não permite a 
liberação do fluoreto na cavidade bucal. 

(   ) A incorporação de clorexidina aos 
dentifrícios tem boa eficácia em relação ao 
controle da placa. 

(A) V – V – V. 
(B) V – V – F. 
(C) F – V – F. 
(D) F – F – V. 
(E) V – F – F. 
 
QUESTÃO 22 
 Sobre o atendimento odontológico a gestantes, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Não há indicação de suplementação de flúor no pré-

natal para gestantes que residam em São José dos 
Pinhais. 

(B) As gestantes devem ser estimuladas a amamentar seus 
filhos por um período mínimo de 6 meses. 

(C) A ingestão de flúor durante a gravidez beneficiaria, 
hipoteticamente, apenas os dentes decíduos da 
criança, que são aqueles que iniciaram sua 
mineralização in utero. 

(D) A técnica de adequação do meio bucal e o controle de 
placa são boas condutas odontológicas preventivas e 
podem ser indicadas, garantindo conforto à gestante, e 
a continuidade do tratamento após a gravidez. 

(E) A melhor época para realizar o atendimento 
odontológico a gestantes é no terceiro trimestre de 
gestação, quando a possibilidade de danos ao feto é 
quase nula. 

 
QUESTÃO 23 
 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 foi criado para regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos. 

(   ) 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. 

(A) V – V – V. 
(B) V – F – V. 
(C) F – V – V. 
(D) V – V – F. 
(E) F – F – V. 
 
QUESTÃO 24 
 A promoção da saúde da criança por meio da linha 

do cuidado contempla situações específicas que 
contra-indicam a prática do aleitamento materno. 
Apesar de esses eventos apresentarem baixos 
níveis de ocorrência, tais contra-indicações 
representam uma atitude de proteção à vida da 
criança (Manual Normativo para profissionais de 
saúde de maternidades–referência para mulheres 
que não podem amamentar. Ministério da Saúde, 
2005). É uma contra-indicação temporária para o 
aleitamento materno a mãe 

(A) ser portadora do vírus HIV. 
(B) ser doente de aids. 
(C) ser portadora do HTLV 1. 
(D) ser portadora do CMV, quando a criança for prematura. 
(E) ser portadora do vírus da hepatite C, mesmo que tenha 

carga viral baixa. 
 
QUESTÃO 25 
 Em relação à utilização dos vernizes fluoretados, 

assinale a alternativa correta. 
(A) Não há nenhum risco de ocorrer fluorose caso os 

vernizes fluoretados sejam utilizados com uma 
frequência de até quatro vezes por ano. 

(B) São recomendadas, no mínimo, duas aplicações 
mensais para pacientes em alto risco à cárie. 

(C) A limpeza prévia dos dentes não é necessária para a 
aplicação do verniz fluoretado. 

(D) A eficácia anti-cárie dos vernizes fluoretados já está 
bem documentada, independente da concentração do 
produto utilizado. 

(E) Vernizes fluoretados não são bem indicados em 
populações de pré-escolares pela alta concentração de 
fluoretos. 
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QUESTÃO 26 
 Sobre o acabamento e polimento do amálgama, 

assinale a alternativa correta. 
(A) O acabamento e polimento devem ser feitos, no 

máximo, 24 horas após a realização da restauração. 
(B) O acabamento nas faces proximais pode ser feito com 

tiras de lixa até o ponto de contato e fita dental 
embebida em pedra-pomes e água na região do ponto 
de contato. 

(C) O polimento é feito com escovas e taças de borracha 
com pó de abrasividade crescente. 

(D) A pedra-pomes não pode ser utilizada para o polimento 
do amálgama, pois já foi comprovado que causa 
ranhuras na restauração, deixando-a fosca e 
propiciando maior acúmulo de placa. 

(E) O polimento deve ser feito sob refrigeração em alta 
velocidade e de forma intermitente. O uso de baixa 
velocidade predispõe a microfraturas. 

 
QUESTÃO 27 
 “É importante ressaltar que o flúor ingerido de 

maneira correta e adequada não provoca qualquer 
problema de saúde no indivíduo, pois existem 
estudos em diferentes partes do mundo, nos cinco 
continentes, que demonstram esta afirmativa” 
(Odontopediatria , Guedes-Pinto, 2010, p.425). Ao 
serem identificados alguns sintomas típicos da 
intoxicação pelo flúor, medidas rápidas devem ser 
tomadas para diminuir a absorção. Abaixo são 
citados alguns sintomas da intoxicação aguda pelo 
flúor – assinale a alternativa que contém um sinal 
NÃO característico desta condição. 

(A) dor difusa no abdome. 
(B) náuseas e vômitos. 
(C) cefaleia. 
(D) diarreia. 
(E) excesso de salivação. 
 
QUESTÃO 28 
 A esterilização deve ser comprovada por meio de 

monitoramento físico, químico e biológico. O 
indicador designado para reagir a todos os 
parâmetros críticos do processo de esterilização a 
vapor (tempo, temperatura e qualidade do vapor), 
dentro de um intervalo específico de ciclos de 
esterilização e que deve ser colocado no interior de 
cada pacote é o  

(A) indicador biológico. 
(B) indicador de classe II. 
(C) indicador de classe III. 
(D) indicador de classe V. 
(E) indicador de classe VI. 
 
QUESTÃO 29 
 O músculo responsável por manter a bochecha 

distendida durante todas as fases de abertura e 
fechamento da boca, evitando que ela se dobre e 
seja ferida pelos dentes é o  

(A) zigomático maior. 
(B) bucinador. 
(C) mentoniano. 
(D) depressor do ângulo da boca.  
(E) masseter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
 As papilas em forma de cogumelo, que se 

distribuem de maneira bem espaçada e que podem 
ser distiguidas como pontos vermelhos luminosos 
são as papilas 

(A) valadas, representadas no esquema abaixo pela letra 
A. 

(B) valadas, representadas no esquema abaixo pela letra 
B. 

(C) fungiformes, representadas no esquema abaixo pela 
letra A. 

(D) fungiformes, representadas no esquema abaixo pela 
letra B.  

(E) filiformes, representadas no esquema abaixo pela letra 
A. 

 
 
QUESTÃO 31 
 “Lactentes e crianças que desenvolvem parada 

cardíaca frequentemente apresentam doenças 
respiratórias que reduzem o oxigênio dentro dos 
pulmões, causando a parada. Em virtude dessa 
redução de oxigênio, as compressões torácicas não 
fornecem sangue rico em oxigênio às crianças 
como em adultos. Portanto, é muito importante 
fornecer ventilações eficazes a lactentes e crianças 
durante a ressuscitação cárdio-pulmonar (RCP)” 
(SBV para Profissionais da Saúde. American Heart 
Association 2008, p. 47). Abaixo estão descritas 
algumas manobras para realizar a ventilação em 
lactentes e crianças. Assinale a alternativa que 
contém uma manobra descrita de forma 
INCORRETA. 

(A) Independente da técnica utilizada, deve-se manter a 
elevação da mandíbula para preservar a patência da 
via aérea. 

(B) No método boca-a-boca-e-nariz o profissional deve 
colocar sua boca sobre a boca e o nariz do lactente 
para criar um fechamento impedindo o escape de ar. 

(C) O método boca-a-boca é a técnica de ventilação 
preferível para lactentes em detrimento do método 
boca-a-boca-e-nariz. 

(D) Quando estiverem em dois socorristas, devem usar 
uma relação compressão-ventilação de 15 
compressões para duas ventilações quando aplicarem 
RCP em crianças e lactentes. 

(E) A duração de cada ventilação aplicada a lactentes e 
crianças deve ser de um segundo cada. 
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QUESTÃO 32 
 Em adultos a correta relação compressão-

ventilação para RCP com dois socorristas é de 
(A) 30 compressões para duas ventilações. 
(B) 30 compressões para uma ventilação. 
(C) 15 compressões para duas ventilações. 
(D) 15 compressões para uma ventilação. 
(E) 60 compressões para duas ventilações. 
 
QUESTÃO 33 
 Muitos estudos estabeleceram que, comparando os 

fumantes com os não fumantes com periodontite, 
os fumantes possuem 

(A) profundidade de sondagem de bolsa igual aos não 
fumantes. 

(B) menor perda de inserção, porém mais retração 
gengival. 

(C) mais perda de osso alveolar, porém igual perda 
dentária quando comparados aos não fumantes. 

(D) menos gengivite e sangramento à sondagem. 
(E) igual número de dentes com envolvimento de furca em 

relação aos não fumantes. 
 
QUESTÃO 34 
 Sobre a limpeza interdental e a doença periodontal, 

assinale a alternativa correta. 
(A) Escovas convencionais são mais eficazes na remoção 

da placa nas superfícies proximais do que as escovas 
elétricas. 

(B) Nos espaços interproximais a deposição de placa 
ocorre precocemente, porém não é mais prevalente do 
que nas superfícies livres.  

(C) O fio ou a fita dental são recomendados para indivíduos 
com contorno gengival e espaços interdentais normais. 

(D) Conforme as recessões tornem-se mais pronunciadas, 
o uso do fio dental fica progressivamente mais efetivo. 

(E) Quando usado adequadamente, o fio dental remove 
efetivamente 100% da placa proximal. 

 
QUESTÃO 35 
 É fundamental implementar um processo constante 

de monitoramento das ações de saúde bucal, a 
partir da definição e aplicação de indicadores que 
permitam avaliar os projetos/programas pelo menos 
em quatro aspectos (Manual técnico de educação 
em saúde bucal / Claudia Márcia Santos Barros, 
coordenador. – Rio de Janeiro : SESC, 
Departamento Nacional, 2007, p.17). O aspecto que 
pode ser avaliado através das perguntas “em que 
medida os resultados alcançados estão 
contribuindo para o cumprimento dos objetivos 
planejados para o programa? Qual o alcance dos 
efeitos, a médio e longo prazos? (Os resultados do 
programa têm tido um efeito sobre os problemas 
que se buscava solucionar ou diminuir?)” é  

(A) a relevância das ações. 
(B) o progresso das ações. 
(C) a eficiência das ações. 
(D) a efetividade das ações. 
(E) o impacto das ações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 
 O emprego de selantes deve ser restrito à indicação 

individual de acordo com o risco e não utilizado 
como medida de rotina na prevenção da lesão de 
cárie ( Cadernos de Atenção Básica. Saúde Bucal . 
2008, p.35). Em relação ao uso de selantes, assinale 
(V) para verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que contém a sequência 
correta. 

 
(   ) O período crítico de retenção dos selantes 

ocorre nos seis primeiros meses. 
(   ) O selante não necessita preencher a fissura 

em toda a sua profundidade, mas deve-se 
estender ao longo de sua extensão aderindo-
se firmemente na entrada da fissura. 

(   ) O pré-molares assim como os primeiros 
molares decíduos raramente se beneficiam 
com a aplicação de selantes. 

(A) V – V – V. 
(B) V – V – F. 
(C) F – V – F. 
(D) F – V – V. 
(E) V – F – V. 
 
QUESTÃO 37 
 A Portaria do Ministério da Saúde / Serviço de 

Vigilância Sanitária n. 453 de 1º. De junho de 1998 
aprovou o Regulamento Técnico que estabelece as 
diretrizes básicas de proteção radiológica em 
radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe 
sobre o uso dos raios X diagnósticos em todo o 
território nacional e dá outras providências. As 
exposições radiológicas devem ser efetuadas em 
condições otimizadas de proteção e segurança, 
tanto para os profissionais quanto para os 
pacientes. Assim, durante a exposição, o operador 
deve se posicionar a uma distância de, no mínimo, 
___ metros da cabeça do paciente em um ângulo de 
___° a ___° com o feixe primário. 

(A) 1,5 / 45 / 90 
(B) 2 / 60 / 90 
(C) 2 / 70 / 90 
(D) 2 / 90 / 135 
(E) 1,5 / 90 / 120 
 
QUESTÃO 38 
 A Ergonomia atualmente é considerada a ciência de 

“conceber uma tarefa que se adapte ao trabalhador, 
e não forçar o trabalhador a adaptar-se à tarefa”. 
Dentre os fatores que influenciam no aparecimento 
dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (D.O.R.T.) está a postura no trabalho. 
Assinale a alternativa que contém uma postura 
inadequada para o trabalho, predispondo ao 
aparecimento de D.O.R.T. 

(A) Ombros e quadris devem estar alinhados. 
(B) A altura do assento deve estar exatamente na altura da 

rótula. 
(C) Os joelhos devem estar posicionados em uma região 

discretamente abaixo do quadril. 
(D) O encosto do mocho deve estar adaptado à curvatura 

da coluna. 
(E) Os pés devem estar apoiados no solo ou em descansos 

para pés. 
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QUESTÃO 39 
 A manobra de Heimlich tem como objetivo 
(A) localizar o pulso carotídeo. 
(B) ressuscitar pacientes inconscientes. 
(C) reduzir fraturas. 
(D) manter o paciente em decúbito lateral. 
(E) remover corpos estranhos das vias aéreas. 
 
QUESTÃO 40 
 De acordo com a classificação dos artigos médico-

odontológicos em críticos, semi-críticos e não 
críticos, e baseando no que é definido pela 
resolução RE n.2.606 de 11 de agosto de 2006, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Artigos críticos são artigos ou produtos que entram em 
contato com a pele não íntegra ou a mucosa íntegra, 
necessitando de esterilização ou de desinfecção de alto 
nível, com a utilização de álcool a 70%, por exemplo, 
para ter garantida a qualidade de seu múltiplo uso. 

(B) Artigos semi-críticos são artigos ou produtos que 
entram em contato com a pele não íntegra ou a mucosa 
íntegra, necessitando de esterilização ou de 
desinfecção de alto nível, com a utilização de aldeídos 
ou de ácido peracético, para ter garantida a qualidade 
de seu múltiplo uso. 

(C) Artigos críticos são artigos ou produtos utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração de pele e 
mucosas adjacentes, necessitando de esterilização ou 
de desinfecção de alto nível, com a utilização de álcool 
a 70%, por exemplo, para ter garantida a qualidade de 
seu múltiplo uso.  

(D) Artigos semi-críticos são artigos ou produtos que 
entram em contato com a pele não íntegra ou a mucosa 
íntegra, necessitando de esterilização ou de 
desinfecção de alto nível, com a utilização de álcool a 
70%, por exemplo, para ter garantida a qualidade de 
seu múltiplo uso. 

(E) Artigos semi-críticos podem passar somente por 
desinfecção de médio nível para terem garantida a 
qualidade de seu múltiplo uso, podendo-se utilizar para 
isso o álcool a 70%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




