
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS 

 

Técnico de Higiene Dental 

 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) 
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como 
resposta uma alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os 
resultados para a folha de respostas. 
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
07. Só marque uma resposta para cada questão. 
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 
poderá prejudicá-lo. 
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1  
 

A ameaça da canção de ninar 
 

Quem dorme aceita se retirar da realidade e ficar indefeso. Essa retirada, 
sem a qual nós não vivemos, pode ser angustiante e deve ser facilitada. Por isso, 
espera-se de uma canção de ninar que seja apaziguadora. No entanto, ainda hoje, no 
Brasil, ouve-se a canção aterradora com a qual eu fui criada. 

Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão e vendo um ator que a 
cantava, enquanto segurava um bebê nos braços: "Dorme, nenê, que a cuca vem 
pegar / Papai foi pra roça / Mamãe foi passear". O rosto do ator era bonito e o bebê, 
comovente - dois anjos. Mas, sem ter consciência do que fazia, o ator ameaçava a 
criança. Dizia-lhe que o pai e a mãe estavam ausentes, e, caso ela não dormisse, a 
cuca a levaria. 

Popularmente, a cuca é uma velha feia parecida com um jacaré. Segundo o 
Aurélio, um bicho-papão, um papa-gente. E, de acordo com Monteiro Lobato, uma 
bruxa com as unhas compridas como as de um gavião.  

Como explicar a vigência de uma canção de ninar tão assustadora, se não 
pelo sadismo dos adultos em relação às crianças? Um sadismo cujas consequências 
podem ser nefastas. A educação começa no berço, com as primeiras palavras, que 
tanto podem abrir quanto fechar os nossos caminhos. Isso significa que o educador - 
o pai, a mãe ou outra pessoa precisa atentar para o que diz. Em vez de fazer menção 
à cuca, por que não escolher, por exemplo, uma canção de ninar como a dos Beatles, 
Good Night? "Hora de dizer boa-noite / Boa noite, durma bem / O sol agora apagou a 
sua luz / Boa noite, durma bem". Uma canção que associa o sono à desaparição do 
sol, fazendo dele um fenômeno natural.  

Ninguém é obrigado a procriar. A obrigação está fora de moda. Mas quem 
tiver filho precisa se ocupar dele durante a infância com devoção e inteligência, 
contrariando os hábitos, se preciso for. A vida não é fácil e, para evitar dificuldades 
futuras, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Nós só nos esquecemos 
disso porque não somos educados para ser felizes, e sim para repetir o que os outros 
fizeram sem se questionar.  
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Betty Milan 
(Veja, ed. 2231, ano 44, nº 34, 24 de agosto de 2011, p. 120) Texto adaptado. 

 
QUESTÃO 01 
 
O texto 1 apresenta as seguintes ideias: 
 
I – A ameaça que se infere da temática da canção de ninar. 
II – A experiência da articulista como fator de credibilidade. 
III – A neutralidade da autora em relação ao que é enunciado. 
 
Estão COERENTES com o texto as ideias apresentadas em:   
 

(A) Apenas nos itens I e II. 
(B) Apenas nos itens I e III. 
(C) Apenas nos itens II e III. 
(D) Nos itens I, II e III. 

 
QUESTÃO 02 
 
Da leitura do texto depreende-se que o PRINCIPAL objetivo da articulista é: 
 

(A) Comprovar a eficácia das canções de ninar. 
(B) Constatar a ineficiência das canções de ninar.  
(C) Avaliar a mensagem da canção de ninar. 
(D) Destacar a importância da educação das crianças. 

 
 
QUESTÃO 03 
 
Com base nos argumentos da autora, é PERTINENTE afirmar que a canção de ninar 
é uma ameaça porque: 
 

(A) É característica do ser humano assustar as crianças. 
(B) O ser humano, acostumado a repetir o que aprendeu, não a questiona. 
(C) Apresenta sempre uma temática assustadora. 
(D) Por sadismo, a satisfação do ser humano é amedrontar as crianças.  
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QUESTÃO 04 
 
Para defender seu ponto de vista, a autora do texto: 
 

I. Fornece exemplos que evidenciam as concepções em que acredita. 
II. Apresenta argumentos diversificados para confirmar suas ideias. 

III. Apresenta soluções possíveis para o problema que discute. 
 
São VERDADEIRAS as afirmativas contidas em: 
 

(A) Apenas nos itens I e III. 
(B) Apenas nos itens I e II. 
(C) Apenas nos itens II e III. 
(D) Nos itens I, II e III. 

 
QUESTÃO 05 
 
A classe gramatical da palavra destacada está INCORRETAMENTE identificada na 
alternativa: 
 

(A)  “Em vez de fazer menção à cuca, por que não escolher [...]” [substantivo] 
(B) “Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão [...]” [verbo] 
(C) “Ninguém é obrigado a procriar.” [pronome] 
(D) “[...] a prevenção é sempre melhor do que o tratamento.” [advérbio] 
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QUESTÃO 06 
 

Marque a alternativa em que haveria acento grave, indicador de crase. 
 

(A) A força de se manter isenta, não cantou tal canção de ninar. 
(B) A partir daquele momento, mudou seu ponto de vista sobre o assunto. 
(C) Dia a dia, observa que os hábitos das pessoas não mudam. 
(D) O bebê a quem se referiu era bonito, parecia um anjo. 

 
Para responder à questão 7, leia os TEXTOS 1 e 2. 

 

TEXTO 2 
 

 

Canção de Ninar Gente Pequena 
 

Dorme, dorme menininha 
eu estou aqui 

vá sonhar 
ainda é tempo, menininha 

vá, vá dormir 
Sonha sonhos cor de rosa 
passeia no céu e no mar 

apanha o mundo 
no teu sonho, menininha 

e não deixa ninguém roubar 
Olha, não reparta com ninguém 

os teus sonhos de menina 
dorme, dorme 

dorme e sonha menininha 
sonha, é tempo ainda 

 
      Oswaldo Montenegro 

             (Disponível em http://letras.terra.com.br/oswaldo-montenegro/106328/.                             
Acesso em: 30 ago. 11) 
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QUESTÃO 07 
 

O texto 2, em relação ao texto 1, apresenta 
 

(A) Pluralidade de vozes. 
(B) Eu poético egocêntrico. 
(C) Mundos opostos. 
(D) Elementos intertextuais. 

 
QUESTÃO 08 
 
Marque a alternativa em que a ideia expressa pelo conector destacado, no trecho 
transcrito, está CORRETAMENTE identificada entre colchetes. 
 

(A)  “E, de acordo com Monteiro Lobato, uma bruxa com as unhas compridas 
como as de um gavião.” [conformidade] 

(B) “Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão e vendo um ator que a 
cantava, enquanto segurava um bebê nos braços [...]” [proporcionalidade] 

(C) “A vida não é fácil e, para evitar dificuldades futuras, a prevenção é sempre 
melhor do que o tratamento.” [comparação] 

(D) Por isso, espera-se de uma canção de ninar que seja apaziguadora.” 
[consequência] 

 
QUESTÃO 09 
 
A concordância verbal está INCORRETA em: 
 

(A) O que me admira é ainda existirem pessoas que gostem da canção de ninar. 
(B) Sobra-lhe motivos para não gostar da canção de ninar. 
(C) Não se trata de situações imaginárias, mas a canção de ninar era 

assustadora. 
(D) Concluiu que jamais se poderiam imaginar canções de ninar tão 

assustadoras. 
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QUESTÃO 10 
 
De acordo com a norma culta, a regência verbal está CORRETA na alternativa: 
 

(A) Prefere mais a canção de ninar dos Beatles do que a tradicional. 
(B) Assistiu um programa de televisão e ouviu a canção de ninar. 
(C) A decisão da articulista implica uma mudança radical. 
(D) Nós lembramos da canção de ninar: “Dorme, nenê, que a cuca vem pegar.” 

 

 
Prova de Conhecimentos Gerais 

 
QUESTÃO 11 
 
O Brasil será o país anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Essa será a 
segunda Copa realizada nos gramados do país – a primeira ocorreu em 1950, quando 
o Brasil foi derrotado na final para o Uruguai no Maracanã. Hoje, pode-se afirmar em 
relação ao evento: 
 

I. Que nossos principais estádios de futebol não estão devidamente preparados 
em termo de estrutura. 

II. Que a nossa rede hoteleira instalada abrigará confortavelmente os turistas 
que aqui virão. 

III. Que haverá geração de empregos no país e impacto no crescimento do PIB 
brasileiro. 

IV. Que a nossa infraestrutura atual de transportes suportará a demanda futura 
prevista. 
 

Marque a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas o item III é correto. 
(B) Apenas os itens III e IV são corretos. 
(C) Apenas os itens I e III são corretos. 
(D) Apenas o item I é correto. 
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QUESTÃO 12 
 
Os países denominados BRIC´S são aqueles que se destacam no cenário mundial 
pelo rápido crescimento das suas economias e correspondem respectivamente: 
 

(A) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e Suíça. 
(B) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(C) À Bielorrússia, Reino Unido, Irlanda, República Checa e Suíça. 
(D) À Bélgica, Reino Unido, Itália, Canadá e Suécia. 

 
QUESTÃO 13 
 
A “Lei Seca” é um instrumento de viabilização de políticas públicas que se aplica 
para: 
 

(A) Melhorar a arrecadação dos cofres públicos. 
(B) Organizar o trânsito urbano das grandes capitais. 
(C) Melhorar a avaliação popular dos políticos que fazem as leis. 
(D) Conter a violência urbana no trânsito. 

 
QUESTÃO 14 
 
“A expectativa de vida média no Brasil cresce paulatinamente: em 2008, a média de 
vida no Brasil era de 72,8 anos; em 2009, foi de 73,1 anos; em 2020, a previsão é de 
que deve chegar a 76,1; e em 2050 a 81,3 anos”.  

(Revista Brasileira de Administração (RBA), Julho / Agosto 2011. Pág 40.) 

 
Tal constatação, aliada a outras informações inerentes ao tema, nos remete a 
seguinte conclusão: 
 

(A) A qualidade de vida do brasileiro melhora a cada dia. 
(B) A expectativa de vida no Brasil é universal, ou seja, é igual em todas as 

regiões. 
(C) A expectativa de vida independe do sexo do ser humano. 
(D) Não há correlação entre expectativa de vida e classe social. 
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QUESTÃO 15 
 
Leia o trecho abaixo referente à segurança cibernética em Belo Horizonte e marque a 
alternativa CORRETA: 
 
“Segurança – Disparou em BH os crimes cibernéticos. O número de delitos via 
Internet registrados na delegacia especializada da capital quase dobrou entre 2009 e 
2010, pulando de 334 para 640. Este ano já foram abertos 510 inquéritos, 54% por 
estelionato”.  
                                                                                         (Jornal Estado de Minas, 03/10/2011. Pág. 01.) 

 
O aumento dos crimes cibernéticos deve-se: 
 

(A) À má índole de parte da população brasileira que gosta de levar vantagem 
em tudo. 

(B) Ao desemprego elevado em BH e na região metropolitana. 
(C) À impunidade reinante no Brasil. 
(D) Ao uso cada vez mais elevado do acesso de brasileiros aos computadores 

sem as devidas precauções de segurança. 
 

 
Prova de Conhecimentos Locais 

 
 
QUESTÃO 16 
 
Em relação ao município de Congonhas, NÃO se pode afirmar taxativamente: 
 

(A) Foi criado inicialmente como Congonhas do Campo. 
(B) É um centro de mineração do Estado de Minas Gerais. 
(C) Que seja um centro turístico de negócios com um clima admirável. 
(D) É um centro religioso por excelência. 
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QUESTÃO 17 
 
Constituem belezas da cidade de Congonhas: 
 

(A) Profetas, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e Estátua da 
Liberdade. 

(B) Profetas, Igreja do Rosário e Salão dos Ex-Votos. 
(C) Profetas, Estação Ferroviária e Prefeitura Municipal. 
(D) Profetas, Cine Teatro Leon e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

 
QUESTÃO 18 
 
Congonhas integra com outros municípios o Circuito Turístico: 
 

(A) Dos Diamantes. 
(B) Da Mineração. 
(C) Dos Inconfidentes. 
(D) Do Ouro. 

 
QUESTÃO 19 
 
O município de Congonhas está inserido na bacia hidrográfica do: 
 

(A) Rio Piracicaba. 
(B) Rio São Francisco. 
(C) Rio Doce. 
(D) Rio das Velhas. 

 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 12 

QUESTÃO 20 
 
Congonhas tem os seguintes municípios limítrofes: 
 

I. À leste: Ouro Preto e Ouro Branco. 
II. À oeste: Jeceaba e Belo Vale. 

III. Ao sul: Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí. 
IV. Ao norte: Ouro Preto e Belo Vale.  

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I e II são corretos. 
(B) Apenas os itens II e III são corretos. 
(C) Apenas o item III é correto. 
(D) Todos os itens são corretos. 

 
 

Prova de Conhecimentos Específicos 
Técnico de Higiene Dental 

 
QUESTÃO 21 
 
São competências profissionais do Auxiliar de Consultório Dentário e do Técnico de 
Higiene Dental, EXCETO: 
 

(A) Desenvolver ações de prevenção e controle das doenças bucais, voltadas 
exclusiva para o indivíduo 

(B) Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde e prevenção de riscos 
ambientais e sanitários, visando à melhoria da qualidade de vida da 
população. 

(C) Desenvolver, em equipe, ações de planejamento participativo e avaliação dos 
serviços de saúde. 

(D) Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as 
finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal.  
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QUESTÃO 22 
 

Segundo as funções do Técnico de Higiene Dental (THD), marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Realizar ações de apoio ao atendimento clínico em saúde bucal, 
interagindo com a equipe, usuários e seus familiares. 

(B) Realizar ações de atendimento clínico-odontológico voltadas para o 
restabelecimento da saúde, conforto e função digestiva do indivíduo. 

(C) Atuar no desenvolvimento das atividades de educação permanente 
voltadas para a equipe e trabalhadores da unidade de saúde. 

(D) Promover a interação com o usuário e seus familiares, identificando suas 
necessidades e contribuindo para sua satisfação. 

 
QUESTÃO 23 
 

Tendo em vista as habilidades do Técnico de Higiene Dental (THD), podemos afirmar, 
EXCETO: 
 

(A) Organizar atividades de educação permanente conforme demandas 
identificadas pela equipe de saúde. 

(B) Apoiar processos de educação permanentes voltados para o auxiliar de 
consultório dentário, os agentes comunitários de saúde e agentes de limpeza. 

(C) Promover a realização de estudos epidemiológicos relacionados a temas que 
exigem investigação e intervenção. 

(D) Supervisionar o trabalho do auxiliar de consultório dentário. 
 

As QUESTÕES 24 e 25 referem-se às competências do Técnico de Higiene Dental. 
 
QUESTÃO 24 
 

Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Realizar o atendimento do usuário, na ausência do dentista. 
(B) Avaliar o fluxo de atendimento dos usuários da saúde bucal. 
(C) Adotar medidas de proteção e prevenção relacionadas ao trabalho 

odontológico. 
(D) Realizar controle de infecção em odontologia. 
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QUESTÃO 25 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Trabalhar com todo o grupo.  
(B) Enriquecer a discussão, chegando ao entendimento da boca como um 

importante meio de relação do homem com o mundo.  
(C) Ressaltar as modificações que uma situação de dor e medo pode provocar no 

comportamento do paciente e os cuidados que os profissionais devem ter na 
condução destas situações.  

(D) Discutir, ainda, aspectos referentes ao preparo psicológico dos pacientes, 
exceto com as crianças.  

 
QUESTÃO 26 
 

O processo de transformação do alimento é chamado digestão. O sistema digestivo é 
composto por um canal alimentar e órgãos anexos. Esquematicamente tem-se: 
EXCETO: 
 

(A) Cavidade bucal. 
(B) Laringe. 
(C) Esôfago/estômago. 
(D) Intestinos (delgado e grosso). 

 
QUESTÃO 27 
 

Segundo o processo digestivo, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) O processo digestivo inicia-se na boca, pela mastigação e umedecimento do 
alimento pela saliva, formando o bolo alimentar. 

(B) Ao deglutir-se, contrações musculares impulsionam o alimento para a árvore 
brônquica que o conduz ao estômago, impedindo sua volta para a boca ou 
subida para a cavidade nasal ou traquéia.  

(C) Os músculos, através de contrações peristálticas, forçam o alimento a descer 
da faringe até o ânus. 

(D) No estômago, o alimento sofre um processo violento: ele é amassado, 
agitado, pulverizado e batido, a ponto de ficar irreconhecível. 
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QUESTÃO 28 
 

Segundo a cavidade bucal, podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) A boca é a primeira parte do canal alimentar e possui estruturas que 
possibilitam a mastigação, o paladar e a fala. 

(B) A mastigação é realizada exclusivamente pelos dentes. 
(C) O paladar é percebido através das papilas gustativas presentes na língua. 
(D) O som é produzido pelas cordas vocais presentes na laringe, mas a 

articulação das palavras é um fenômeno também relacionado aos 
movimentos da língua, da musculatura da face e da boca e, indiretamente, 
aos dentes. 

 
QUESTÃO 29 
 

Segundo as (4) quatro funções dos dentes, podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) Apreensão: ação conjunta entre os lábios e os dentes posteriores. 
(B) Incisão: ação de cortar o alimento em pedaços menores. 
(C) Dilaceração: ação de rasgar o alimento. 
(D) Trituração: ação de moer o alimento, reduzindo-o as partículas menores, 

capazes de serem deglutidas. 
 

QUESTÃO 30  
 

Em relação ao mercúrio, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) É um metal amplamente utilizado em restaurações dentárias           
(amálgama de prata) que, por ser volátil (evaporar) à temperatura ambiente, 
é inalado e pode provocar graves distúrbios ao organismo. 

(B) Deve-se manter o amalgamador longe de fontes de calor. 
(C) O chão do consultório deve ser impermeável e liso (não poroso), sem frestas. 

Se houver derrame de mercúrio, arejar o local e limpá-lo imediatamente. 
(D) Deve-se armazenar o mercúrio próximo à estufa ou em locais quentes. 
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QUESTÃO 31 
 

Quanto às condições de trabalho do Técnico de Higiene Dental, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Quando um operador trabalha a quatro mãos com o auxiliar, é importante que 
o auxiliar conheça os passos da técnica que está sendo desenvolvida pelo 
operador, a fim de que se antecipe às necessidades do mesmo (condições 
ideais). 

(B) A comunicação entre o operador e o auxiliar deve ser coloquial (o tempo de 
solicitar algum objeto e sua nomenclatura não são fundamentais). 

(C) A colocação simultânea de instrumentos (pelo auxiliar e pelo operador) dentro 
da boca do paciente deve ser coordenada de modo que não prejudiquem o 
ato operatório, nem machuquem o paciente. 

(D) A troca de instrumental deve ser realizada em área própria e de forma que 
possibilite seu uso imediato pelo operador. 

 
QUESTÃO 32  
 

Marque a alternativa INCORRETA:  
 

(A) Os movimentos do operador e do auxiliar devem ser contínuos e suaves. 
(B) A bandeja deve ser preparada e colocada a uma altura que fique mais ou 

menos 5 cm abaixo do nível do cotovelo de quem vai manuseá-la. 
(C) A iluminação deve oferecer boas condições de visibilidade (se possível, usar 

luz fria, e que produza sombras). 
(D) As posturas ergonômicas devem ser rigorosamente respeitadas pelos 

trabalhadores. 
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QUESTÃO 33 
 

Em relação ao trabalho do operador e do auxiliar podemos afirmar, EXCETO:  
 

(A) O auxiliar odontológico realiza ações antes, durante e depois do atendimento 
clínico do paciente.  

(B) Recepcionar o cliente, prepará-lo para o atendimento, montar bandejas e 
separar materiais são exemplos das ações que o auxiliar executa antes do 
atendimento.  

(C) Remarcar a consulta, lavar e esterilizar o instrumental são ações executadas 
após o atendimento.  

(D) Os procedimentos realizados pelo auxiliar durante a intervenção clínica no 
paciente são ações intra e extra bucais que devem ser executadas com a 
mínima sincronia com as ações do operador. 

 

QUESTÃO 34 
 

Marque a alternativa INCORRETA. Para exercerem suas funções, os dentes são 
divididos em:  
 

(A) Incisivos. 
(B) Caninos. 
(C) Pré-molares e molares, na dentição permanente. 
(D) Incisivos, caninos e pré-molares, na dentição decídua ou temporária (dentes 

de leite). 
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QUESTÃO 35 
 

Em relação às técnicas de trabalho a quatro mãos, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Quadrante inferior esquerdo: o assistente é responsável pela retração da 
língua do paciente, usando o espelho clínico e/ou ponta do sugador. 

(B) O operador retrai a bochecha direita com espelho na mão esquerda e a 
região da comissura direita com o dedo anular da mão direita.  

(C) O auxiliar deve ter o cuidado de manter a língua do paciente afastada até que 
a caneta de alta rotação seja removida da boca. 

(D) Quando o operador remover a peça de mão (canetas de alta e baixa rotação), 
o auxiliar suga a água e a saliva. 

 
QUESTÃO 36 
 
Em relação à posição do paciente, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Quando se trabalha no arco inferior, a cabeça do paciente deve permanecer 
inclinada para cima o suficiente para que o operador visualize as superfícies 
oclusais dos dentes.  

(B) A posição do operador deve ser a de 12 horas e da auxiliar a de 3 horas. 
(C) Quando se trabalha no arco superior, a cabeça do paciente deve estar 

inclinada para trás e ligeiramente voltada para o lado em que se está 
trabalhando (direito ou esquerdo). 

(D) Muitas vezes, é necessário colocar um apoio sob o pescoço do paciente, a 
fim de facilitar esta posição.  

 
QUESTÃO 37 
 
A coroa de cada dente possui superfícies que são denominadas, EXCETO: 
 

(A) Face perfurante ou trituradora.  
(B) Face ou superfície oclusal. 
(C) Face incisal. 
(D) Face voltada para o vestíbulo da boca. 
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QUESTÃO 38 
 

Quanto ao paladar, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) A língua é um órgão muscular que exerce importantes funções na 
mastigação, deglutição, articulação das palavras e é, por excelência, o órgão 
gustativo. 

(B) Na face superior, a língua tem aspecto mais espesso e apresenta inúmeras 
pequenas saliências, que são as papilas linguais.  

(C) Somente as substâncias insolúveis na saliva manifestam o seu sabor. 
(D) As papilas linguais são os receptores gustativos, que recebem os estímulos, 

transmitindo-os aos nervos e daí ao cérebro. 
 
QUESTÃO 39 
 
São doenças transmissíveis de interesse odontológico, EXCETO: 

(A) Sífilis. 
(B) Tuberculose. 
(C) Herpes simples. 
(D) Leptospirose. 

 
QUESTÃO 40  
 
Em relação ao uso do amálgama, marque a alternativa INCORRETA: 

(A) Fazer exame médico periódico do pessoal exposto com dosagem do teor de 
mercúrio na urina ou no sangue. 

(B) Depositar restos de mercúrio ou de amálgama em recipiente fechado, 
contendo água. 

(C) Nunca tocar o mercúrio ou amálgama com as mãos desprotegidas. 
(D) Manipular o amálgama sobre uma bandeja de plástico, a fim de facilitar o 

recolhimento de gotículas que caírem. 
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QUESTÃO 41 
 
Em relação à anatomia da cavidade bucal e seus limites, podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) Vestíbulo da boca: “cavidade bucal propriamente dita”.  
(B) O vestíbulo da boca é a região que fica entre lábios e bochechas, dentes e 

ossos; a cavidade bucal propriamente dita é a região externa e as arcadas 
dentárias. 

(C) Vestíbulo Inferior: assoalho bucal, palato mole. 
(D) Vestíbulo Superior: palato duro, palato mole (teto da cavidade bucal). 

 
QUESTÃO 42 
 

Com referência aos lábios, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) São imóveis e constituídos por músculos e glândulas, cobertos externamente 
pela pele e internamente por mucosa.  

(B) Os lábios superiores e inferiores estão desunidos no nível do ângulo da boca. 
(C) Na maioria das pessoas, os ângulos da boca se encontram na região entre o 

canino e o primeiro pré-molar superior. 
(D) A pele dos lábios é substituída por uma zona de transição entre a pele e a 

membrana mucosa, chamada zona amarela dos lábios, que é uma carac-
terística peculiar dos seres humanos. 

 
QUESTÃO 43 
 

Em relação aos freios labiais, podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) São pregas da mucosa que ligam os lábios à gengiva e ao osso alveolar, 
situados na linha mediana. 

(B) O freio labial superior é mais evidente e geralmente atinge a área gengival.  
(C) Às vezes, a inserção do freio labial superior pode provocar a separação dos 

dentes anteriores superiores. 
(D) Os freios laterais inferiores são mais desenvolvidos que os superiores. 
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QUESTÃO 44 
 

Em relação a secreção salivar, podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) A saliva é constituída, aproximadamente, por 50% de muco e 50% de uma 
enzima chamada ptialina. 

(B) A função do muco é fornecer lubrificação para a deglutição. Se uma pessoa 
"mistura" o alimento com água ou outro líquido qualquer, para que substitua o 
muco, será necessário cerca de 20 vezes mais água do que muco para que 
se obtenha o mesmo grau de lubrificação. 

(C)  A função da ptialina na saliva é iniciar a digestão do amido e de outros 
carboidratos do alimento.  

(D) Na boca, 5 a 10% dos amidos são digeridos, mas a mistura saliva-alimento é 
armazenada no estômago de 30 minutos até várias horas, permitindo que, 
durante este tempo, a saliva possa digerir 50% do amido. 

 
QUESTÃO 45 
 
Com relação aos dentes, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) São elementos  altamente porosos  não mineralizados.  
(B) A parte do dente que fica exposta na cavidade bucal é chamada coroa e a 

que fica contida nos ossos (maxilar e mandibular) é chamada de raiz.  
(C) A porção entre a coroa e a raiz, onde o dente esta circundado pela gengiva, é 

chamada colo. 
(D)  Dentro do dente, há um tecido rico em nervos e vasos sanguíneos: é a polpa 

dentária.  
 
QUESTÃO 46 
 

Em relação aos nervos da cavidade bucal, podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) O nervo facial possui fibras sensitivas e motoras. 
(B) As fibras sensitivas especiais são responsáveis pela sensação de paladar nos 

dois terços posteriores da língua. 
(C) O nervo facial também emite fibras para as glândulas submandibular, 

sublingual e outras glândulas menores da cavidade bucal. 
(D) O nervo hipoglosso é o nervo motor da língua. 
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QUESTÃO 47 
 

Em relação à irrigação sanguínea da cavidade bucal, podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) As artérias da cavidade bucal e das regiões adjacentes são ramos de uma 
artéria muito volumosa chamada artéria carótida, situada lateralmente à 
traquéia e a laringe. 

(B)  Dentre os ramos emitidos pela artéria carótida estão o facial e o maxilar, que 
são as principais artérias que irrigam a cavidade bucal.  

(C) Outra artéria importante da cavidade bucal é a artéria lingual, que não tem 
ramificação com a artéria carótida.  

(D) A artéria responsável pela irrigação dos dentes superiores é a artéria alveolar 
superior, e a responsável pela irrigação dos dentes inferiores é a artéria 
alveolar inferior. 
 

QUESTÃO 48 
 

Em relação aos elementos da coroa dentária, podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) Cúspides - elevações em forma de pirâmide quadrangular, característica de 
face oclusal dos pré-molares e molares; apresenta um spice ou ponta, uma 
base e quatro facetas ou vertentes. 

(B) Duas das vertentes estão voltadas para a face vestibular, quando se trata de 
uma cúspide vestibular ou para a face lingual, quando se trata da cúspide 
lingual. 

(C) As duas outras vertentes de cada cúspide voltam-se para a face oclusal.   
(D) As cúspides não apresentam sulcos e saliências. 
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QUESTÃO 49 
 
Em relação à raiz dentária, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Fixa o dente no osso alveolar, suporta a coroa e transmite ao osso os esforços 
que incidem sobre ela. 

(B) Tem a forma cônico-piramidal, mas seu eixo sofre curvaturas e seu corpo 
apresenta-se mais ou menos achatado, seguindo uma direção. 

(C) O dente pode apresentar uma, duas ou três raízes e são classificados em uni, 
bi e trirradicular. 

(D) As raízes de um dente multi-radiculado jamais se apresentam fusionadas 
(unidas). 

 
QUESTÃO 50 
 
Em relação aos molares superiores, podemos afirmar, EXCETO: 

(A) São os dentes mais volumosos da dentição humana. 
(B) São multi-cuspidados e multi-radiculados. 
(C) São em número de oito, quatro em cada hemi-arco superior, situados 

distalmente aos pré-molares. Executam a trituração completa dos alimentos 
sólidos. 

(D) Sua fixação é muito firme nos alvéolos e sua posição posterior, onde a força 
muscular é mais potente, garantindo-lhes grande rendimento funcional.  
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Prova de Saúde Pública 
 
 

QUESTÃO 51 
 
Em relação às Normas de Operações Básica 93 e 96, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Promoveu uma integração de ações entre as três esferas de governo.  
(B) Desencadeou um processo de centralização intenso. 
(C) Transferiu para os Estados e, principalmente, para os municípios um conjunto 

de responsabilidades e recursos para a operacionalização do SUS, 
concentrados no Governo Federal. 

(D) Criou-se duas formas de Gestão Municipal: Gestão Plena da Atenção Básica, 
Gestão Plena do Sistema Municipal. 

 
QUESTÃO 52 
 
Em referência à Lei 8.080, que regulamenta a saúde em todo o território nacional, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

(B) O dever do Estado de garantir a saúde não consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos. 

(C) Fornecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade.  
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QUESTÃO 53 
 
Marque a alternativa INCORRETA. A Humanização vista não como programa, mas 
como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, 
implica em: 
 

(A) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes 
equipamentos e sujeitos da rede de saúde. 

(B) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção 
de saúde e produção de sujeitos. 

(C) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto 
objetivo nelas presente. 

(D) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo 
gestores, trabalhadores da saúde e usuários. 

 
QUESTÃO 54 
 
Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução 
das seguintes ações, EXCETO:  
 

(A) Assistência terapêutica parcial, inclusive farmacêutica. 
(B) Vigilância sanitária. 
(C) Vigilância epidemiológica. 
(D) Saúde do trabalhador. 

 
QUESTÃO 55 
 
Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
EXCETO: 
 

(A) A participação na formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico. 

(B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
(C) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
(D) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele excluído o do trabalho. 
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QUESTÃO 56 
 
Dos princípios e diretrizes do SUS, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência. 

(B) Igualdade da assistência à saúde, preservando determinados interesses da 
unidade. 

(C) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

(D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral. 
 

QUESTÃO 57 
 
Com referência ao Art.199 da Constituição Brasileira, que trata da assistência à 
saúde, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio. 

(C) Tem preferência à participação complementar as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(D) É permitido a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 
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QUESTÃO 58 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em 
lei. 

(B) A Lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento.  

(C) É permitido todo tipo de comercialização de hemoderivados, órgãos e tecidos 
humanos. 

(D) A Lei disporá sobre as condições e os requisitos da coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, 

 
As QUESTÕES 59 e 60 referem-se ao Art. 200 da Constituição Brasileira, que trata 
das competências e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
QUESTÃO 59 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Não se envolver ou participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 

(B) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde. 

(C) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos. 

(D) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador. 
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QUESTÃO 60 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

(B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 

(C) É de competência da Polícia Federal participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 

(D) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 

 
 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 21  Nº 41  

Nº 02  Nº 22  Nº 42  

Nº 03  Nº 23  Nº 43  

Nº 04  Nº 24  Nº 44  

Nº 05  Nº 25  Nº 45  

Nº 06  Nº 26  Nº 46  

Nº 07  Nº 27  Nº 47  

Nº 08  Nº 28  Nº 48  

Nº 09  Nº 29  Nº 49  

Nº 10  Nº 30  Nº 50  

Nº 11  Nº 31  Nº 51  

Nº 12  Nº 32  Nº 52  

Nº 13  Nº 33  Nº 53  

Nº 14  Nº 34  Nº 54  

Nº 15  Nº 35  Nº 55  

Nº 16  Nº 36  Nº 56  

Nº 17  Nº 37  N° 57  

Nº 18  Nº 38  N° 58  

Nº 19  Nº 39  Nº 59  

Nº 20  Nº 40  Nº 60  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 

 
Comissão de Concursos FGR 

concursos@fgr.org.br  

http://www.fgr.org.br/
mailto:concursos@fgr.org.br



