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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões de 01 a 04: 
 

Vista cansada 
Otto Lara Resende 

 
Acho que foi o Hemingway quem disse que 

olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última 
vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez 
foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela 
última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, 
de quem não crê que a vida continua, não admira que o 
Hemingway tenha acabado como acabou. 

Se eu morrer, morre comigo um certo modo de 
ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de 
ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. 
Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o que 
você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que 
nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta 
curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um 
vazio. 

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma 
porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no 
seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. 
Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo 
mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava 
sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe 
bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma 
correspondência. Um dia o porteiro cometeu a 
descortesia de falecer. 

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se 
vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o 
viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um 
dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, 
pode ser também que ninguém desse por sua ausência. 
O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há 
sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, 
não vemos. 

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem 
olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O 
poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, 
ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. 
Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às 
pampas. Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos. É 
por aí que se instala no coração o monstro da 
indiferença. 

Texto publicado no jornal “Folha de S. Paulo”, edição de 23 de 
fevereiro de 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Por termos a rotina de vermos todos os dias as 

mesmas coisas, já as olhamos sem prestarmos muita 
atenção; 

B) O narrador diz que tanto o poeta como a criança tem 
mais sensibilidade em ver que os homens; 

C) A indiferença é causada pelo fato de não prestarmos 
atenção no que vemos, de não enxergarmos as 
pessoas importantes na nossa vida; 

D) De tanto vermos as coisas, elas ficam registradas em 
nossa memória; 

E) Ver sem vê significa ver sem enxergar, sem prestar 
atenção no que vemos. 

 

QUESTÃO 02 

O gênero textual a qual pertence o texto lido é: 
 
A) Poema narrativo; 
B) Dissertativo; 
C) Crônica; 
D) Apólogo; 
E) Reportagem. 
 

QUESTÃO 03 

Marque a opção em que a palavra grifada das frases do 
texto possui maior número de letras que fonemas: 
 
A) “ Pela última ou pela primeira vez?”; 
B) “Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta.”; 
C) “Olhar de despedida, ...”; 
D) “Há pai que nunca viu o próprio filho.”; 
E) “O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem.”. 
 

QUESTÃO 04 

Em: “Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, 
disse o poeta” Analise as proposições: 
 
I. A palavra poeta exerce função sintática de sujeito; 
II. A primeira oração é subordinada adverbial 

condicional; 
III. O verbo dizer é transitivo direto e o objeto direto é a 

palavra poeta; 
IV. Comigo é classificado morfologicamente como 

pronome pessoal do caso oblíquo. 
 
Marque a opção correta: 
 
A) São verdadeiras, apenas as proposições  I, II e IV; 
B) São verdadeiras, apenas as proposições II, III e IV; 
C) São verdadeiras, apenas as proposições I e IV; 
D) Todas são verdadeiras; 
E) São verdadeiras, apenas as proposições  II e III 

somente. 
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QUESTÃO 05 

Marque a opção em que o sinal indicativo de crase é 
facultativo: 
 
A) “Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe 

às pampas.”; 
B) Entreguei os convites à Maria; 
C) “Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado 

ou uma correspondência.”; 
D) Voltei à casa de meus pais após muitos anos de 

ausência; 
E) A Gramática à qual nos referimos é muito boa. 
 

QUESTÃO 06 

Do texto abaixo, foram retirados alguns elementos 
coesivos, leia- o e marque a opção que completa 
corretamente os espaços, respectivamente esses 
elementos devem ter valores semânticos de oposição, 
alternância, conclusão e oposição: 
 
“Não sei mais escrever, perdi o jeito. -------------  já vi 
muita coisa no mundo. Uma delas, e não das menos 
dolorosas, é ter visto bocas se abrirem para dizer --------
--- talvez apenas balbuciar, e simplesmente não 
conseguirem. ------------ eu quereria às vezes dizer o que 
elas não puderam falar. Não sei mais escrever, porém o 
fato literário tornou-se aos poucos tão desimportante 
para mim que não saber escrever talvez seja exatamente 
o que me salvará da literatura. 
O que é que se tornou importante para mim? --------------
-----, o que quer que seja, é através da literatura que 
poderá talvez se manifestar.” 
“Até hoje eu por assim dizer não sabia que se pode não 
escrever. Gradualmente, gradualmente até que de 
repente a descoberta tímida: quem sabe, também eu já 
poderia não escrever. Como é infinitamente mais 
ambicioso. É quase inalcançável”. 

Clarice Lispector 

 
A) Quando;  ou;  Portanto; por conseguinte; 
B) Mas; ou; Então; No entanto; 
C) Logo; e; Então; Entretanto; 
D) Mas; e; Portanto; Logo; 
E) Quando; ou; No entanto; Entretanto. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que há erro na indicação do 
processo de formação da palavra destacada:  
 
A) Devemos crer em um amanhã  melhor para nós e 

nossos filhos. (derivação imprópria); 
B) Ele foi ferido por um objeto pontiagudo não 

identificado. (composição por justaposição); 
C) Podemos reutilizar alguns materiais para ajudar na 

sustentabilidade do planeta. (derivação prefixal); 
D) Consumir é importante, mas devemos evitar o 

consumismo exagerado. ( derivação sufixal); 
E) Infelizmente, apesar de sermos iguais, muitos se 

consideram melhores. (derivação prefixal e sufixal). 
 
 

QUESTÃO 08 

Assinale a opção em que não há erro quanto à 
concordância: 
 
A) Fazem meses que não sei notícias da minha família; 
B) Minhas férias é sempre um período de descanso; 
C) Aceita-se candidatos com qualquer perfil 

profissional; 
D) O almoço será servido meio-dia e meia; 
E) É proibido a entrada de animais no clube. 
 

QUESTÃO 09 

Marque o item em que não há erro quanto à pontuação: 
 
A) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? 

Queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa, como a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria de passagem, ter realmente 
tocado, no monumento. Sinceramente não sei o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”; 

B) “Quando comecei a escrever que desejava eu atingir? 
Queria escrever alguma coisa, que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como, a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria, de passagem, ter realmente 
tocado no monumento. Sinceramente não sei, o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas, inteiramente diferentes”; 

C) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? 
Queria escrever alguma coisa, que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como a lembrança, de um 
alto monumento, que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria de passagem, ter realmente 
tocado ,no monumento. Sinceramente não sei o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”; 

D) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir. 
Queria escrever, alguma coisa que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria de passagem ter realmente 
tocado no monumento. Sinceramente não sei, o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei, escrevendo coisas inteiramente diferentes”; 

E) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? 
Queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria, de passagem, ter realmente 
tocado no monumento. Sinceramente não sei o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”. 
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QUESTÃO 10 

Não ocorre erro de regência em: 
 
A) Pagaram todos os funcionários no dia certo; 
B) A cidade abandonada lembrava um cemitério; 
C) A empresa fornecia o produto que todos precisavam; 
D) Fazemos entrega  à domicílio; 
E) Prefiro mais viver sozinho do que mal acompanhado. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

O número que completa a série 8, 24, 40, 48, 64, 120, ___ 
é: 
 
A) 135; 
B) 136; 
C) 137; 
D) 138; 
E) 139. 

QUESTÃO 12 

Analise as proposições abaixo: 
 
I. m: “1.545.858 é um número divisível por 6 e 13 é um 

número primo”; 
II. n: “A maior parte do planeta terra é constituída por 

água e a maior parte da água existente no planeta 
terra é potável”; 

III. p: “No Estado do Ceará existem 181 municípios e o 
que apresenta maior população é Fortaleza. 

 
Os valores lógicos das proposições m, n e p são, 
respectivamente: 
 
A) V, F, F; 
B) V, V, V; 
C) F, F, F; 
D) F, F, V; 
E) V, V, F.  
 

QUESTÃO 13 

Na eleição para escolha do Conselho de Representantes 
de Classe de um colégio 13 (treze) candidatos se 
inscreveram para concorrer. Cada aluno deste colégio 
poderia votar em três candidatos, sendo um Presidente, 
um Tesoureiro e um Secretário. De quantas maneiras 
diferentes os 13 candidatos podem ser agrupados nos 
três cargos? 
 
A) 2.028; 
B) 1.331; 
C) 1.728; 
D) 2.197; 
E) 1.716. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 

O eleitorado do município de Sucupira cresceu 32% 
entre os anos de 2008 e 2010. De 2010 a 2012 houve 
uma redução de 19% no eleitorado. Comparando o 
eleitorado de 2012 com o de 2008, podemos dizer que 
houve: 
 
A) Crescimento de 13%; 
B) Não há informações suficientes para responder; 
C) Crescimento de 6,92%; 
D) Redução de 13%; 
E) Redução de 6,92%. 
 

QUESTÃO 15 

Na disputadíssima eleição para prefeito de Sucupira, 
além do Odorico Paraguaçu, também concorreram Zeca 
Diabo, Dirceu Borboleta, Nezinho do Jegue e Dirce 
Cajazeira. Sem nenhum esclarecimento sobre o processo 
eleitoral, alguns eleitores votaram em mais de um 
candidato ao mesmo tempo, tendo sido detectadas as 
seguintes situações: Todos os eleitores de Odorico 
Paraguaçu também votaram em Zeca Diabo, mas 
nenhum eleitor de Zeca Diabo votou em Dirceu 
Borboleta. Todos os eleitores de Nezinho do Jegue 
também votaram em Dirce, e alguns eleitores de Dirce 
também votaram em Dirceu Borboleta. Como nenhum 
eleitor de Dirce votou em Zeca Diabo, e como nenhum 
eleitor de Nezinho do Jegue votou em Dirceu Borboleta, 
então: 
 
A) Pelo menos um eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor 

de Zeca Diabo; 
B) Pelo menos um eleitor de Odorico Paraguaçu é eleitor 

de Dirceu Borboleta; 
C) Nenhum eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor de 

Odorico Paraguaçu; 
D) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 

Odorico Paraguaçu; 
E) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 

Nezinho do Jegue. 
 

Anotações 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Sobre a Ação Penal 470 – Mensalão, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

A) O Ministério Público Federal tomou conhecimento 
dos crimes quando foi divulgada na imprensa, em 
Maio de 2005,  filmagem em que o chefe do 
Departamento de Contratação e Administração de 
Material da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, Maurício Marinho, negociava propina com 
empresários interessados em participar de uma 
licitação dos Correios; 

B) Coube, entretanto, ao Deputado Federal Roberto 
Jefferson (PTB) revelar a existência de esquema de 
corrupção que envolvia a compra de votos de 
parlamentares no Congresso Nacional; 

C) Em Março de 2006, o então procurador-geral da 
República, Antônio Fernando Souza, denuncia 40 
pessoas ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos 
crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, 
corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato; 

D) A Ação Penal 470 – Mensalão tem como Relator o 
Ministro Joaquim Barbosa e como Revisor o Ministro 
Ricardo Lewandowiski; 

E) Dentre os crimes em julgamento na Ação Penal 470 
está o Peculato, definido como oferecer ou prometer 
vantagem indevida a servidor publico para fazer com 
que ele altere ou retarde um ato normal de seu cargo. 

 

QUESTÃO 17 

Veja o texto abaixo extraído da Wikipédia: 
 

“Os Jogos Paraolímpicos ou Paralímpicos são o maior 
evento esportivo mundial envolvendo pessoas com 
deficiência. Incluem atletas com deficiências físicas (de 
mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral), 
além de deficientes mentais. Realizados pela primeira 
vez em 1960 em Roma, Itália, têm sua origem em Stoke 
Mandeville, na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras 
competições esportivas para deficientes físicos, como 
forma de reabilitar militares atingidos na Segunda 
Guerra Mundial”. 
 

Sobre a participação do Brasil nas Paraolimpíadas, é 
CORRETO afirmar: 
 

A) Em 2012, em Londres, o Brasil foi o terceiro colocado, 
com 43 medalhas, sendo 21 de ouro, 14 de prata e 8 
de bronze; 

B) O nadador brasileiro Daniel Dias conquistou seis 
medalhas de ouro nas piscinas londrinas; 

C) O atleta brasileiro Tito Sena também foi destaque em 
Londres ao conquistar a medalha de ouro em esgrima 
em cadeira de rodas; 

D) Em 2008, em Barcelona, o Brasil ficou em 9 colocado 
na classificação geral; 

E) Outra modalidade em que o Brasil também se 
destacou nos jogos paraolímpicos de Londres, ao 
conquistar medalha de bronze, foi o futebol para 
cegos. 

QUESTÃO 18 

Sobre a crise econômica enfrentada pelos países da zona 
do euro, é CORRETO afirmar: 
 
A) A indisciplina fiscal e o descontrole das contas 

públicas em países da zona do euro, em particular na 
Grécia, arrastaram o bloco para uma crise financeira 
sem precedentes; 

B) Após a revelação de que os gregos maquiavam seu 
nível de endividamento, títulos soberanos de diversos 
países da zona do euro foram rebaixados pelas 
agências de risco, e a moeda comum caiu ao nível 
mais baixo em quatro anos; 

C) Para tirar a Grécia do buraco, União Europeia e FMI 
impõe um duro e impopular plano de austeridade, a 
que condicionam o socorro financeiro; 

D) Eliminar da zona do euro economias em recessão - 
mas de grande importância, como a Itália - resultaria 
em conflitos diplomáticos incalculáveis naquela 
região; 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 19 

Analise as afirmativas abaixo relacionadas à questão do 
aquecimento global: 
 
I. As emissões dos gases que provocam o efeito estufa 

aumentam quando as economias se expandem, mas 
não caem tão rapidamente quando chega a recessão; 

II. O declínio econômico (...) não leva a uma queda tão 
grande nas emissões se comparado à quantidade que 
o crescimento econômico provoca no aumento das 
emissões; 

III. A diferença pode ser explicada pela infraestrutura 
que surge durante épocas de crescimento econômico 
— novas casas, estradas ou fábricas — e que 
continua em uso durante a recessão. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) I e II, apenas; 
B) I e III, apenas; 
C) I, II e III; 
D) II e III, apenas; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 20 

Sobre a construção de uma Refinaria de Petróleo no 
Ceará, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O terreno onde será construída a refinaria Premium 

II está situado nas cidades de Trairi e Paraipaba, 
litoral do Estado; 

B) O lançamento da pedra fundamental do investimento 
ainda foi feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT); 

C) A previsão de entrada em operação era para 2017, 
com capacidade para processar 300 mil barris de 
petróleo por dia, produzindo diesel, gás de cozinha, 
querosene de aviação, nafta petroquímica e coque; 

D) Existe um impasse entre índios Anacés e o Governo 
do Estado sobre a desapropriação de terras, o que 
pode atrasar o andamento da obra. Com o conflito, o 
estado corre o risco de perder os investimentos da 
Petrobras para a construção da refinaria, avaliada em 
R$ 10 bilhões; 

E) A Petrobras iniciou, recentemente, negociação com o 
grupo GS Caltex, da Coreia do Sul, sobre a 
possibilidade de parceria para a construção da 
refinaria Premium II, no Ceará. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Para aplicação de selante, um dos elementos abaixo é 
dispensável: 
 
A) Espelho bucal; 
B) Sonda exploradora; 
C) Porta algodão; 
D) Pote com gaze; 
E) Seringa Carpule. 
 

QUESTÃO 22 

Quanto ao dentifrício fluoretado, assinale a alternativa 
correta:  
 
A) É a fluoterapia mais complexa, racional, realizada 

pelo dentista e está associada a uma melhor remoção 
de placa; 

B) A redução da quantidade de fluoreto nos dentifrícios 
para crianças tem como objetivo aumentar o risco de 
fluorose; 

C) É a fluoterapia mais simples, econômica, racional, 
realizada pelo indivíduo e está associada a uma 
melhor remoção de placa; 

D) Para crianças pequenas a quantidade de dentifrício 
recomendada corresponde ao tamanho de uma 
lentilha e o bochecho com água após a escovação 
deve ser realizado; 

E) O dentifrício fluoretado é recomendado como única 
fonte de aplicação tópica de flúor para indivíduos que 
apresentam lesões de cárie clínica ou 
radiograficamente identificadas. 

 
 

QUESTÃO 23 

Com relação ao atendimento odontológico junto à 
cadeira odontológica, o Atendente de Consultório 
Dentário deve:  
 

A) Usar materiais descartáveis apenas quando exigido 
em legislação; 

B) Considerar o paciente como se tivesse com alguma 
doença contagiosa; 

C) Fazer atendimentos quando estiverem com doenças 
contagiosas, dermatites ou lesões nas mãos; 

D) Atender telefones, celulares, tocar torneiras, 
puxadores de gavetas, máscaras e gorros; 

E) Trocar luvas de procedimento a cada dois pacientes. 
 

QUESTÃO 24 

Após a lavagem do instrumental e antes da esterilização, 
o instrumental não pode ter a sua secagem realizada 
com o uso de: 
 

A) Pano limpo e seco (toalha); 
B) Secadora de ar quente ou frio; 
C) Estufa (regulada em torno de 50 graus para este fim); 
D) Ar comprimido medicinal; 
E) Autoclave. 
 

QUESTÃO 25 

A prática de pré-selecionar e organizar o material de 
trabalho tem várias razões, exceto: 
 

A) Evitar improvisações; 
B) Economizar tempo e movimento; 
C) Colaborar para o controle de infecção; 
D) Proporcionar melhor qualidade e rapidez nos 

serviços prestados; 
E) Cumprir obrigações do Conselho Regional de 

Odontologia. 
 

QUESTÃO 26 

A profilaxia básica para o controle da doença cárie não 
consta de: 
 

A) Informação teórica; 
B) Informação sobre autocuidado bucal; 
C) Uso de dentifrício fluoretado; 
D) Orientação mastigatória; 
E) Orientação dietética. 
 

QUESTÃO 27 

Qual a validade de uma esterilização: 
 

A) 1 dia; 
B) 1 semana; 
C) 1 mês; 
D) 1 ano; 
E) Cada serviço deve realizar a validação do prazo de 

esterilização dos artigos, recorrendo a testes 
laboratoriais de esterilidade, considerando os tipos 
de embalagem utilizados, os métodos de 
esterilização, as condições de manuseio e os locais de 
armazenamento. 
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QUESTÃO 28 

Isoladamente, é a ação mais importante para a 
prevenção e controle das infecções hospitalares, 
segundo o Ministério da Saúde: 
 
A) Uso da luva de procedimento; 
B) Uso da luva grossa de látex; 
C) A lavagem das mãos; 
D) O banho ao sair de casa; 
E) Uso de máscara. 
 

QUESTÃO 29 

É um processo capaz de destruir (matar) todas as 
formas de vida microbiana como bactérias, fungos e 
vírus, inclusive na sua forma vegetativa, esporulada e 
cristalizada: 
 
A) Antissepsia; 
B) Esterilização; 
C) Assepsia; 
D) Degermação de face; 
E) Isolamento absoluto. 
 

QUESTÃO 30 

As correntes galvânicas devem ser evitadas, pois: 
 
A) Atrasam em até cinco horas o tempo total de 

esterilização na estufa; 
B) Diminuem a iatrogenia nos atendimentos; 
C) Causam infecção cruzada durante a embalagem dos 

instrumentais; 
D) Favorecem a perda do corte dos instrumentais e 

podem causar alteração da têmpera do aço; 
E) Impedem que o calor úmido se transforme em calor 

seco. 
 

QUESTÃO 31 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 
proibiu o uso isolado de produtos que contenham 
determinada substância para desinfecção e 
esterilização. Essa substância é: 
 
A) O álcool 70%; 
B) O ácido peracético 0,2%; 
C) O paraformaldeído ou formaldeído; 
D) O glutaraldeído 2%; 
E) O hipoclorito de sódio 1%. 
 

QUESTÃO 32 

Qual o tempo e a temperatura, respectivamente, 
mínimos necessários para a esterilização de materiais e 
instrumentais odontológicos em uma estufa: 
 
A) 1 hora a 160°C; 
B) 2 horas a 160°C; 
C) 3 horas a 150°C; 
D) 2 horas a 150°C; 
E) 3 horas a 170°C. 
 
 

QUESTÃO 33 

Com relação às recomendações acerca das luvas de 
procedimento, marque a opção incorreta: 
 
A) As mãos devem ser lavadas antes de se calçar as luvas 

com água e sabão; 
B) Lavar as mãos após retirar as luvas; 
C) Descartar as luvas para procedimentos no lixo 

comum; 
D) As luvas não devem ser reutilizadas; 
E) Após calçar as luvas deve ser feita uma desinfecção 

prévia com substâncias químicas. 
 

QUESTÃO 34 

Qual dessas causas não está relacionada com o 
insucesso na esterilização com estufa (calor seco): 
 
A) Aferição incorreta da temperatura; 
B) Tempo de esterilização incorreto; 
C) Interrupção do ciclo de esterilização; 
D) Instrumentais sujos e/ou molhados; 
E) Carga menor que 80% da capacidade da estufa. 
 

QUESTÃO 35 

Atividade que compete ao Atendente de Consultório 
Dentário, conforme a Resolução CFO-185/93: 
 
A) Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de 

uso interno e externo, indicadas em Odontologia;  
B) Atestar, no setor de sua atividade profissional, 

estados mórbidos e outros, inclusive para justificação 
de falta ao emprego;  

C) Promover isolamento do campo operatório; 
D) Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, 

trabalhista e em sede administrativa;  
E) Aplicar anestesia local e troncular. 
 

QUESTÃO 36 

Até quantas horas após um acidente com material 
perfuro-cortante uma conduta através da 
quimioprofilaxia com medicamentos antirretrovirais é 
mais indicada: 
 
A) 6 horas; 
B) 5 horas; 
C) 4 horas; 
D) 3 horas; 
E) 2 horas. 
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QUESTÃO 37 

Qual das seguintes medidas não deve ser adotada na 
assistência a todos os pacientes:  
 
A) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; 
B) Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente 

e entre dois procedimentos realizados no mesmo 
paciente; 

C) Manipular cuidadosamente o material pérfuro-
cortante; 

D) Reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas 
das seringas; 

E) Manter as caixas de descarte dispostas em locais 
visíveis e de fácil acesso e não preenchê-las acima do 
limite de 2/3 de sua capacidade total. 

 

QUESTÃO 38 

Sabendo-se que as possibilidades de contaminação com 
o mercúrio durante o trabalho em Odontologia são 
várias, existem várias recomendações  no sentido de 
minimizar a possível exposição ao mercúrio, exceto: 
 
A) Todo o pessoal de odontologia deve trabalhar em 

espaços bem ventilados; 
B) O piso deve ser de fácil limpeza; 
C) O mercúrio deve ser armazenado em recipientes 

fechados e inquebráveis; 
D) Evitar a condensação de amálgama com instrumentos 

ultrassônicos; 
E) É preferível cápsulas reutilizáveis e outras formas de 

proporcionamento da liga e mercúrio às capsulas 
com liga para uso único. 

 

QUESTÃO 39 

Qual das atividades abaixo não compete ao Atendente 
de Consultório Dentário, conforme a Resolução CFO-
185/93: 
 
A) Marcar consultas;  
B) Revelar e dar laudo em radiografias intra-orais; 
C) Manter em ordem arquivo e fichário;  
D) Controlar o movimento financeiro;  
E) Auxiliar no atendimento ao paciente. 
 

QUESTÃO 40 

O Art. 21. da resolução CFO-185/93 diz que é vedado ao 
Atendente de Consultório Dentário: 
 
A) Selecionar moldeiras;  
B) Confeccionar modelos em gesso;  
C) Aplicar métodos preventivos para controle da cárie 

dental;  
D) Fazer propaganda de seus serviços, mesmo em 

revistas, jornais ou folhetos especializados da área 
odontológica; 

E) Proceder à conservação e à manutenção do 
equipamento odontológico. 

 
 
 
 

QUESTÃO 41 

Com relação à apresentação pessoal de uma Atendente 
de Consultório Dentário, recomenda-se:  
 
A) Deixar unhas grandes, pois os dedos ficam mais 

sensíveis e auxilia nos trabalhos manuais; 
B) Usar roupas decotadas e provocativas, pois pode 

atrair mais clientes;  
C) Utilizar muitas joias ou bijuterias, pois demonstra 

que você é uma profissional bem sucedida; 
D) Não prender cabelos longos, pois pode ser fonte de 

maus odores; 
E) Não usar maquilagem ou usar de modo discreto, pois 

esta é uma atitude apropriada para o ambiente de 
trabalho. 

 

QUESTÃO 42 

Existem certos elementos que serão dispostos na mesa 
na maioria dos procedimentos clínicos, compondo a 
mesa básica, são eles:  
 
A) Ponta de sugador descartável, porta resíduos, 

guardanapo com prendedor, porta algodão e pote 
com gaze; 

B) Resinas, porta resíduos, pote com gaze, guardanapo 
com prendedor e ponta de sugador descartável; 

C) Porta algodão, seringa Carpule, pote com gaze, 
guardanapo com prendedor e ponta de sugador 
descartável; 

D) Porta algodão, porta resíduos, escova Robinson, 
guardanapo com prendedor e ponta de sugador 
descartável; 

E) Porta algodão, porta resíduos, pote com gaze, curetas 
e ponta de sugador descartável. 

 

QUESTÃO 43 

Sabendo-se que o telefone é uma peça de suma 
importância no consultório dentário, identifique qual 
atividade deve ser evitada ao telefone: 
 
A) Contatar pacientes já em tratamento; 
B) Marcação de consultas; 
C) Confirmar data e preço de festas; 
D) Dar e anotar recados; 
E) Contatar profissionais afins. 
 

QUESTÃO 44 

Com o envelhecimento da população brasileira, é cada 
vez mais frequente o atendimento a pacientes idosos. 
Com relação a esses pacientes, qual postura não deve 
ser tomada: 
 
A) Ajudar na sua locomoção quando solicitado pelo 

paciente; 
B) Apressar o paciente idoso quando há outros 

pacientes na sala de espera; 
C) Repetir informações quando solicitado; 
D) Tratar com respeito; 
E) Ter paciência. 
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QUESTÃO 45 

Sobre a pré-lavagem, um dos passos no preparo do 
instrumental para esterilização, marque a opção 
incorreta:  
 

A) Visa à remoção de sujeira, sangue e resíduos 
impregnados na superfície do instrumental; 

B) Pode ser realizado com uso de cuba de ultrassom ou 
manual; 

C) Após a pré-lavagem, é realizada a embalagem; 
D) O aparelho de ultrassom é utilizado principalmente 

em brocas, limas endodônticas e outros onde a 
escovação manual é inacessível ou tem difícil acesso; 

E) A pré-lavagem manual utiliza duas cubas de plástico, 
uma menor perfurada no fundo e outra maior não 
perfurada. 

 

QUESTÃO 46 

Dentre as opções abaixo, qual sequência pode ser 
utilizada objetivando um correto procedimento 
radiográfico: 
 

A) Água, revelador, fixador; 
B) Água, fixador, revelador; 
C) Revelador, fixador, água; 
D) Fixador, revelador e água; 
E) Revelador, água, fixador. 
 

QUESTÃO 47 

Marque a opção verdadeira com relação à moldagem: 
 

A) O paciente deve ser assentado confortavelmente 
horizontalizado, com a cabeça suportada firmemente 
no aparador de cabeça; 

B) O plano de oclusão deve ser aproximadamente 
perpendicular ao assoalho; 

C) É obrigatória que a profilaxia seja realizada 
imediatamente antes da moldagem; 

D) A saliva sempre é um obstáculo para obtenção de 
uma moldagem precisa; 

E) O paciente que não tem obstrução nasal pode ser 
instruído para respirar através do nariz enquanto a 
moldeira está em posição.  

 

QUESTÃO 48 

Qual das opções abaixo não é um tipo de prótese: 
 

A) Prótese parcial removível; 
B) Prótese total; 
C) Prótese fixa removível; 
D) Prótese sobre implante; 
E) Prótese unitária. 
 

QUESTÃO 49 

O alginato é utilizado em: 
 

A) Restauração; 
B) Canal; 
C) Procedimento radiográfico; 
D) Moldagem; 
E) Como dentifrício não fluoretado. 

QUESTÃO 50 

O que pode causar uma radiografia escura: 
 
A) Exposição do filme a luz, calor ou fonte 

eletromagnética; 
B) Radiografia realizada com aparelho desligado; 
C) Movimentação do paciente; 
D) Obstrução parcial da fonte de raios-x; 
E) Excesso de tempo de exposição. 
 
 
 




