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Língua Portuguesa 

TEXTO 1  
            

 

1 -  É à língua que recorremos sempre que buscamos o estabelecimento de um equilíbrio entre o meio social e a 

nossa atividade: no diálogo com as pessoas que nos cercam na leitura do livro, do jornal, no acesso aos 

diversos meios de comunicação. Se quisermos, por exemplo, alcançar um determinado momento do passado, 

é também à língua que apelamos: podemos ler um texto antigo (um relato sobre o mundo grego ou um 

romance de Machado de Assis) sem abandonar nossa circunstância histórica. É a língua, portanto, que nos 

permite esse cruzamento de experiências entre o hoje e o ontem. 

 

2 -  Mas não é só aí que reside a importância da língua: é ela que possibilita, no seu mais expressivo sentido, a 

identidade que assumimos ante os nossos atos e a nossa fala. É a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, 

que nos faz brasileiros ou portugueses, ou africanos. É ela que nos identifica, é ela que dá significado às 

nossas alegrias e tristezas: é ela, enfim, que nos reconhece. 

 3 -  Nesse rol de aspectos positivos envolvendo a língua, acrescente-se que o conhecimento linguístico está 
associado ao poder. Numa sociedade em que a vida se regula pela escrita, pelo livro, pelo cheque, pelo 
documento, o domínio linguístico passa a ser não só um objetivo, mas uma necessidade. É através da língua 
que se alcançam os objetivos pessoais e sociais, num caminho que começa na escola e se expande para a 
vida. 

 

(SANTOS, V. In Mundo Jovem. p.6-7) 

01. De acordo com algumas relações semânticas estabelecidas no texto 1, não é correto afirmar que: 

A) em - ―Se quisermos, por exemplo, alcançar um determinado momento do passado,...‖ - existe uma relação de 
condição que expressa uma possibilidade 

B) em - ―É a língua, portanto, que nos permite esse cruzamento de experiências entre o hoje e o ontem.‖ - existe uma 
relação de causa explícita. 

C) em - ―É à língua que recorremos sempre que buscamos o estabelecimento de um equilíbrio...‖ -  existe uma relação 
temporal que aponta para um momento. 

D) em -  ―É através da língua que se alcançam os objetivos pessoais e sociais‖ , num caminho que começa na escola e 
se expande para a vida. - existe uma relação aditiva que indica a adição de ideias. 

E) em – ―Mas não é só aí que reside a importância da língua....‖ - existe uma relação que expressa uma ressalva. 

02. Quanto ao uso recorrente de construções na primeira pessoa, é correto afirmar que: 

A) empobrece o texto. 
B) é inadequado ao gênero textual utilizado. 
C) distancia o leitor da abordagem. 
D) possibilita a inserção do leitor no texto. 
E) desvia-se da norma padrão. 

03. São conclusões autorizadas pelo texto 1, EXCETO: 

A) Existem ressalvas, em relação à língua oral, pois a língua escrita destaca-se como elemento que identifica nossas 
particularidades nacionais. 

B) Pelo exercício da linguagem verbal, podemos neutralizar as disparidades entre o coletivo e o particular. 
C) Entre as funções atribuídas às línguas, merece destaque a possibilidade de se poderem alcançar experiências 

historicamente remotas. 
D) O texto é explícito quanto à vinculação entre poder e conhecimento linguístico. 
E) Numa sociedade regulada pela escrita, o conhecimento linguístico, além de ser um objetivo, é também uma 

necessidade.  
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04. As vírgulas em: ―Se quisermos, por exemplo, alcançar 
um determinado momento do passado‖ são utilizadas 
porque:  

A) o sujeito está deslocado. 
B) isolam um vocativo. 
C) separam expressão explicativa. 
D) indicam a elipse de um termo. 
E) isolam um adjunto adverbial deslocado. 

05. O termo destacado em - ―É a língua, portanto, que nos 
permite esse cruzamento de experiências entre o hoje 
e o ontem.‖ - tem valor semântico de: 

A) causa 
B) conclusão 
C) explicação 
D) adição 
E) consequência 

06. No que se refere à acentuação, a alternativa em que 
todas as palavras seguem a mesma regra é: 

A) importância, também, equilíbrio. 
B) equilíbrio, língua, diálogo. 
C) língua, linguística diálogo. 
D) domínio, experiências, equilíbrio. 
E) língua, histórica, circunstâncias. 

07. A concordância verbo-nominal é justificada pela norma 
padrão em: 

A) ―É à língua que recorremos sempre...‖ – o verbo 
concorda com o sujeito língua. 

B) ―a identidade que assumimos ante os nossos 
atos...‖ – o verbo concorda com o sujeito 
identidade. 

C) ―o conhecimento linguístico está associado ao 
poder.‖ – o verbo concorda com o sujeito 
conhecimento. 

D) ―Numa sociedade em que a vida se regula pela 
escrita...‖ – o verbo concorda com o sujeito  
sociedade. 

E) ―É através da língua que se alcançam os 
objetivos pessoais e sociais...‖ – o verbo 
concorda com o sujeito língua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2            

       

1 Com fúria e raiva acuso o demagogo 

2 Que se promove à sombra da palavra 

3 E da palavra faz poder e jogo 

4 E transforma as palavras em moeda 

5  Como se faz com o trigo e com a terra 

BREINER, S. de M. In: Rocha, R. e Flora, A. Escrever e 
criar... É só começar! São Paulo: FTD, 1966, p.31. 

08. O texto 2 tem como objetivo principal: 

A) emitir um julgamento de forma criativa. 
B) informar acerca do valor das palavras. 
C) explicitar uma opinião sobre a força das palavras. 
D) explicar  o sentido  das palavras. 
E) instruir o leitor acerca do uso das palavras. 

09. Em - ―Como se faz com o trigo e com a terra.‖ -  a ideia 
expressa é de: 

A) condição 
B) causa 
C) adição 
D) consequência 
E) comparação. 

10.  O texto 2 veicula uma ideia que: 

A) valoriza as atitudes demagógicas. 
B) ressalta o papel do demagogo. 
C) enaltece a demagogia. 
D) despreza as estratégias demagógicas. 
E) enfatiza positivamente 
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Legislação do SUS  

11. Na Constituição da República Federativa do Brasil, o 
artigo 199 refere-se à assistência a saúde na iniciativa 
privada e de que forma as instituições privadas 
poderão participar no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em relação a este artigo, assinale a alternativa correta. 

A) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar ao SUS, segundo diretrizes 
deste, sendo necessário contrato de direito 
público ou convênio.  

B) É permitida a destinação de recursos públicos 
para auxílios às instituições privadas com fins 
lucrativos. 

C) É permitida a participação direta ou indireta de 
qualquer empresa estrangeira na assistência à 
saúde no país, não havendo qualquer 
impedimento previsto em lei. 

D) As entidades privadas com fins lucrativos terão 
preferência na participação do SUS. 

E) Não há legislação que disponha das condições e 
requisitos para a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante 
nas instituições privadas. 

12. A Lei Nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS e institui que a 
Conferência de Saúde reunirá representantes de 
vários segmentos sociais, visando avaliar a situação 
de saúde e propor políticas públicas. Assinale a 
alternativa que corresponde ao período em que a 
Conferência de Saúde deverá ocorrer.  

A) A cada 2 anos. 
B) A cada 3 anos. 
C) A cada 4 anos. 
D) A cada 5 anos. 
E) A cada 6 anos. 

13. Na gestão do SUS, a participação da comunidade é 
composta pelos seguintes segmentos da sociedade: 
usuários dos serviços de saúde, prestadores de 
serviços, profissionais de saúde e representantes do 
governo. Para a referida participação em cada esfera 
de governo, a Lei Nº 8.142/90 instituiu duas instâncias 
colegiadas:  

A) Câmara Técnica e Conselho de Saúde. 
B) Comissão Intergestores Regional e Tripartite. 
C) Conferência de Saúde e Tripartite. 
D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
E) Bipartite e Tripartite. 

 

 

 

 

 

14. Em 2001, foi publicada a primeira Norma Operacional 
da Assistência a Saúde (NOAS), instituída pela 
Portaria GM/MS Nº 95, de 26 de janeiro de 2001, 
visando promover maior equidade na alocação de 
recursos e no acesso da população aos serviços de 
saúde. Assinale a alternativa que corresponde ao 
plano instituído por esta norma operacional.  

A) Plano de Pactuação Integrada 
B) Plano de Carreira, Cargos e Salários 
C) Plano Municipal de Saúde 
D) Plano Estadual de Saúde 
E) Plano Diretor de Regionalização 

15. A Atenção em Saúde de Média Complexidade é 
composta por serviços cuja  assistência necessita de 
disponibilidade de profissionais especializados, além 
de recursos tecnológicos para o apoio de diagnóstico e 
tratamento. Assinale a alternativa que elenca os 
procedimentos considerados de média complexidade, 
segundo o Ministério da Saúde.  

A) Cirurgia cardiovascular e anestesia. 
B) Fisioterapia e exames ultrassonográficos. 
C) Imunização e tratamento de hanseníase. 
D) Genética clínica e assistência ao portador de 

obesidade. 
E) Atividades educativas a grupos da comunidade e 

Atendimento odontológico básico. 

16. A Emenda Constitucional Nº 29, de 13 de setembro de 
2000, foi aprovada para assegurar os recursos para o 
financiamento das ações e serviços públicos de saúde. 
Em relação aos gastos com esses serviços esta 
Emenda, determina: 

A) que a União pactuará o percentual de recursos 
financeiros a serem repassados para os estados 
e municípios para ser gasto com as ações e 
serviços de saúde. 

B) que o percentual mínimo a ser aplicado pelos 
estados e municípios é 20% das receitas 
próprias. 

C) que cada estado e cada município determinará os 
percentuais de recursos financeiros que serão 
gastos com os serviços públicos de saúde. 

D) os percentuais mínimos de recursos 
orçamentários que a União, os estados, Distrito 
Federal e municípios são obrigados a aplicar em 
ações e serviços públicos de saúde. 

E) os percentuais máximos de recursos 
orçamentários que a União, os estados, Distrito 
Federal e municípios são obrigados a aplicar em 
ações e serviços públicos de saúde. 
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17. A Portaria Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006, aprovando as 
Diretrizes Operacionais do Referido Pacto e seus três 
componentes: Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e 
de Gestão. Entre as alternativas abaixo, assinale a que 
corresponde a prioridade(s) do Pacto pela Vida, 
definida(s) no ano de 2006. 

A) Saúde da Pessoa com Deficiência.  
B) Mortalidade Infantil e Materna. 
C) Assistência na Média e Alta Complexidade. 
D) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
E) Doenças Cardiovasculares. 

18. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi 
apresentada pelo Ministério da Saúde, Conselho 
Nacional de Saúde e Comissão Intergestores Tripartite 
aos gestores, profissionais de saúde, organizações 
civis, instituições e pessoas interessadas visando 
assegurar o seu respeito e sua aplicação. Assinale a 
alternativa que não corresponde aos princípios desta 
Carta. 

A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e 
organizado aos sistemas de saúde. 

B) Todo cidadão tem direito ao atendimento 
humanizado, acolhedor e livre de qualquer 
discriminação. 

C) Todo cidadão tem direito a atendimento que 
respeite a sua pessoa, seus valores e seus 
direitos. 

D) Todo cidadão tem responsabilidades para que 
seu tratamento aconteça da forma adequada. 

E) Independente do comprometimento dos gestores, 
são garantidos a todo cidadão os princípios desta 
Carta. 

19. Visando o enfrentamento de vulnerabilidades que 
comprometem o desenvolvimento dos escolares, o 
Decreto 6.286/2007, instituiu um programa em parceria 
entre os Ministérios da Saúde e da Educação, 
articulando as equipes de Saúde da Família e as 
escolas da rede pública de ensino.  

Assinale a alternativa que corresponde ao programa 
descrito no texto acima.  

A) Programa de Saúde e Prevenção Escolar. 
B) Programa de Atenção Primária na Escola. 
C) Programa de Saúde na Escola. 
D) Programa de Prevenção de Doenças na Escola. 
E) Programa de Saúde da Família na Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Uma das vantagens da Atenção Primária à Saúde é o 
estabelecimento de uma relação pessoal, ao longo do 
tempo, entre os indivíduos e o profissional ou a equipe 
de saúde, com o acompanhamento dos diversos 
momentos do ciclo de vida do indivíduo, família ou 
comunidade.  

Assinale a alternativa que corresponde ao termo 
descrito no texto.  

A) Longitudinalidade. 
B) Coordenação. 
C) Universalidade. 
D) Equidade. 
E) Territorialidade. 
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Conhecimentos Específicos 

21. Na década de 1980, ganhou força no País o 
movimento da Reforma Sanitária. Observou-se o 
recrudescimento dos movimentos populares. 
Considerando os avanços na saúde, que repercutiram 
direta e/ou indiretamente na saúde bucal, acontecidos 
nessa década, assinale a alternativa incorreta. 

A) Realização da VIII Conferência Nacional de 
Saúde, que estabeleceu as bases para a 
reestruturação do sistema de saúde brasileiro. 

B) Realização da I Conferência Nacional de Saúde 
Bucal. 

C) Criação, no Ministério da Saúde, da Área Técnica 
de Saúde Bucal. 

D) Realizado o primeiro Levantamento 
Epidemiológico de Saúde Bucal com abrangência 
a todas as regiões do País. 

E) Inserção da Saúde Bucal na estratégia do PSF. 

22. A equipe de Saúde Bucal (ESB) na Atenção Básica-
PSF, é formada por um Cirurgião-Dentista (CD), um 
Técnico em Saúde Bucal (TSB) e um Auxiliar em 
Saúde Bucal (ASB). O exercício das profissões do 
TSB e ASB, regulamentado pela Lei 11.889 de 
24/12/2008, estabelece como atribuições do ASB 
todas as abaixo, EXCETO: 

A) organizar e executar atividades de higiene bucal. 
B) preparar o paciente para o atendimento. 
C) auxiliar e instrumentar os profissionais nas 

intervenções clínicas, inclusive em ambientes 
hospitalares. 

D) manipular materiais de uso odontológico. 
E) fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 

indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista. 

23. A aplicação do ART se difundiu rapidamente por 
muitos países, tendo sido desenvolvida em resposta à 
necessidade de tratamento dentário restaurador em 
comunidades onde não havia disponibilidade de 
infraestrutura e recursos restauradores convencionais 
e onde as exodontias seriam as únicas opções de 
tratamento. De forma geral, a técnica é muito simples, 
não exigindo modernos equipamentos elétricos. Com 
relação à realização desse procedimento, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) O isolamento do campo operatório deve ser o 
absoluto. 

B) O material deve ser inserido e adaptado à 
cavidade, pela técnica da compressão digital. 

C) Realiza-se a proteção da restauração com o 
verniz próprio do material, a vaselina ou o 
esmalte para unhas. 

D) Dispensar atenção especial para se evitar os 
fenômenos de sinérese e embebição. 

E) A proporção pó/líquido, bem como o tempo de 
manipulação do material, deve seguir 
rigorosamente as instruções do fabricante. 

 

24. ―Na Atenção Básica as ações educativas e preventivas 
são realizadas com grupos de pessoas. Recomenda-
se a ampliação do acesso a essas ações, envolvendo 
as famílias. As ações coletivas devem ser executadas, 
preferencialmente, pelo pessoal auxiliar, de forma a 
potencializar o trabalho do dentista em relação às 
atividades clínicas. (―MS 2006, Caderno Atenção 
Básica 17). Para os procedimentos que devem ser 
incluídos na abordagem coletiva, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Aplicação de selantes 
B) Exame epidemiológico. 
C) Educação em saúde bucal. 
D) Escovação dental supervisionada. 
E) Entrega de escova, dentifrício fluoretado e, 

sempre que possível, de fio dental. 

25. Os Centros de Especialidades Odontológicas – CEOs 
são uma das frentes de atuação do Brasil Sorridente, 
onde o tratamento oferecido é uma continuidade do 
trabalho realizado pela rede de atenção básica e, no 
caso dos municípios que estão na Estratégia Saúde da 
Família, pelas equipes de saúde bucal. Considerando 
o modelo de atendimento proposto, assinale a 
alternativa incorreta para as especialidades 
Odontológicas mínimas que os CEOs devem estar 
preparados para oferecer à população.  

A) Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e 
detecção do câncer de boca. 

B) Periodontia especializada. 
C) Cirurgia e traumatologia bucomaxilo. 
D) Endodontia. 
E) Atendimento a portadores de necessidades 

especiais. 

26. Os cimentos de ionômero de vidro por suas 
características não podem suportar alta concentração 
de forças, o que pode ocasionar fraturas. Quanto às 
indicações do cimento Ionômero de vidro, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Cavidade classe V. 
B) Restaurações de classe I ampla. 
C) Restauração preventiva em classe I. 
D) Classe I e II de decíduo. 
E) Restaurações intermediárias em dentes 

permanentes posteriores. 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Camaragibe  
Concurso Público 2012 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal / Nível Médio 

 

Página 6/8  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

27. Selantes são resinas que, quando aplicadas sobre 
cicatrículas e fissuras dos dentes, têm a capacidade 
de inibir a cárie dentária.  Sobre as indicações do uso 
dos selantes, analise cada uma das sentenças abaixo 
e assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) São indicados nos dentes recém-irrompidos com 
cicatrículas e fissuras profundas clinicamente 
livres de cáries. 

(   ) São indicados em adultos quando submetidos a 
tratamento medicamentosos e com acentuada 
redução do fluxo salivar. 

(   ) São indicados em pacientes que apresentam 
dificuldades motoras para adequada 
higienização. 

(   ) Os selantes são recomendados para todas as 
crianças, mesmo aquelas que recebem 
aplicações tópicas de flúor ou que vivem em uma 
comunidade com água fluoretada. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, V, V, V. 
B) V, F, V, F. 
C) V, V, V, F. 
D) F, V, V, V. 
E) F, F, F, F. 

28. Considerando as ações de Saúde Bucal no Modelo de 
Atenção a Saúde estabelecido para o SUS, estabeleça 
relação entre os elementos das duas colunas, 
numerando a segunda de acordo com a primeira. 

 

1) Segundo Nível 
de Atenção 

(    ) Saúde Bucal na 
Atenção Básica. 

2) Primeiro Nível 
de Atenção 

(    ) CEOs/ Clínicas de 
Especialidades. 

3) Terceiro Nível 
de Atenção 

(    ) Cirurgia maior. 

  (    ) Equipe de Saúde 
Bucal na Estratégia 
de Saúde da 
Família - PSF. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) 2, 2, 1, 3. 
B) 1, 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3, 2.  
D) 3, 3, 2, 1. 
E) 2, 1, 2, 3. 

 
 
 
 

29. Assinale a alternativa incorreta para os itens da 
sequência de limpeza e secagem para os artigos 
odontológicos. 

A) Uso de água corrente para lavagem. 
B) A secagem deve ser feita através de exposição 

dos artigos a céu aberto. 
C) Escovação com escova de uso exclusivo e 

submetida a desinfecção. 
D) Uso de equipamento de proteção individual 

adequado aos procedimentos. 
E) Pré-lavagem com uso de desencrostante 

associado ou não ao aparelho de ultrassom. 

30.  ―Um estudo para coleta de informações básicas sobre 
o estado de saúde /doença e necessidades de 
tratamento visando o planejamento ou controle das 
ações de saúde bucal‖. 

O trecho acima se refere ao conceito de: 
 
A) Contagem de necessidade. 
B) Exame clínico. 
C) Levantamento epidemiológico. 
D) Exame comunitário. 
E) Protocolo epidemiológico. 

31. Considerando os índices para levantamentos 
epidemiológicos em Saúde Bucal, estabeleça relação 
entre os métodos e os indicadores correspondentes, 
numerando a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

 Métodos  Indicadores 
1) CPOD (    ) Cárie dentária na dentição 

decídua. 
2) CEO (    ) Condição de higiene oral. 
3) IHOS (    ) Cárie dentária em dentição   

permanente, por unidade 
dente. 

4) CPOS (    ) Cárie dentária, por unidade 
de superfície. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 1, 3, 2. 
B) 2, 3, 1, 4.  
C) 3, 4, 2, 1. 
D) 4, 3, 2, 1. 
E) 2, 3, 4, 1. 

32.  ―Ciência que estuda as leis naturais do trabalho 
humano‖, isto é, a interação do homem com o 
ambiente de trabalho e deste com o homem, 
permitindo estudar o trabalho em termos do ―sistema 
homem-máquina-ambiente‖. 

O texto acima se refere ao conceito de. 

A) produtividade. 
B) biorritmo. 
C) biossegurança 
D) ergonomia 
E) racionalização do trabalho. 
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33. ―O desempenho de uma tarefa profissional é 
condicionado, entre outras coisas, por condições 
gerais do ambiente físico, tais como iluminação, 
temperatura, ruídos e cores.‖ (Naressi, 2009). Com 
relação à iluminação na sala de atendimento clinico, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) As condições de visibilidade dos objetos devem 
ser tais que permitam ao observador a realização 
da tarefa visual com segurança, precisão, rapidez 
e eficiência. 

B) Preferencialmente, a sala de clínica deve 
apresentar iluminação artificial. 

C) A iluminação natural ideal é aquela obtida quando 
a janela situa-se numa posição em que oferece a 
iluminação proveniente da direção Norte. 

D) A iluminação artificial permite complementar a 
iluminação natural.  

E) A sala de clínica deve apresentar, basicamente, 
três diferentes intensidades de iluminação para: 
área periférica, área de ação e área de 
intervenção. 

34. Estabeleça relação entre os principais problemas que 
acometem a cavidade bucal e respectivas 
características, numerando a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

 Problemas  Características 

1) Maloclusão (    ) Gengivite e Periodontite. 

2) Fluorose (    ) Manchas brancas rugosas 
e opacas no esmalte ou 
cavidades com tecido 
dentinário amolecido e de 
cor marrom clara. 

3) Doença 
Periodontal 

(    ) Anomalia do 
desenvolvimento dos 
dentes que ocorre por 
ingestão prolongada de 
flúor durante o período  
formação do esmalte. 

4) Cárie 
Dentária 

(    ) Anomalia na disposição e 
arranjo dos dentes 
causando problemas na 
aparência e na 
mastigação. 

       
        A sequência correta, de cima para baixo é. 

A) 3, 1, 2, 4. 
B) 2, 1, 3, 4. 
C) 3, 4, 2, 1.  
D) 1, 2, 4, 3. 
E) 4, 2, 1, 3. 

 
 
 

35. Considerando as necessidades de instrumentais para 
o procedimento restauração em amálgama, assinale a 
alternativa correta para os componentes que devem 
constar da bandeja de instrumentais. 

A) Espelho bucal, pinça para algodão, curetas para 
dentina, alavancas. 

B) Curetas para dentina, condensadores, 
esculpidores, tiras de celuloide. 

C) Porta amálgama, porta matriz e acessórios, 
condensadores, esculpidores, espelho bucal.  

D) Condensadores, porta matriz, porta amalgama, 
esculpidores, cureta de alvéolos. 

E) Porta matriz, condensadores, brunidores, 
alveolótomo. 

36. Considerando a utilização dos materiais a serem 
utilizados nos diversos procedimentos odontológicos   
estabeleça relação entre os materiais e os 
procedimentos, numerando a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

 Materiais  Procedimentos 

1) Ionômero de 
Vidro 

(    ) Restaurações estéticas. 

2) Resinas 
Compostas 

(    ) Mantém uma alta 
concentração de Flúor 
na superfície por um 
período mais longo. 

3) Selantes de 
Fossa e 
Fissuras 

(    ) Restaurações classe V 
e cervicais, quando a 
estética não e tão 
importante. 

4) Amálgama (    ) Restaurações oclusais 
em molares e pré-
molares 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) 1, 2, 3, 4. 
B) 1, 3, 2, 4. 
C) 2, 3, 1, 4.  
D) 2, 4, 1, 3. 
E) 4, 1, 3, 2. 
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37. Considerando a Placa Bacteriana e seu potencial de 
danos à saúde bucal, a partir dos processos 
resultantes da sua organização e do seu metabolismo, 
analise cada uma das afirmativas abaixo e assinale 
com V se for verdadeira ou com F se for falsa. 

(   ) O desenvolvimento da gengivite se dá a partir do 
acúmulo de placa subgengival. 

(   ) A doença periodontal tem como agente causador 
a placa que se acumula sobre as superfícies do 
esmalte. 

(   ) O único fator considerado imprescindível para 
ocorrência da cárie é a presença da placa 
bacteriana.  

(   ) O açúcar refinado, ao contrário de outros 
açúcares, atua como substrato para produção de 
ácidos pelas bactérias, contribuindo assim, para o 
estabelecimento da cárie e da doença 
periodontal. 

 
 

A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, V, V, V. 
B) F, V, F, V. 
C) F, F, V, F. 
D) V, V, F, V. 
E) F, V, F, V. 

38. Quanto às atividades recomendadas pelo Ministério da 
Saúde para Atenção Básica, no que se refere ao 
campo de Atenção em Saúde Bucal no Território, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Educação em Saúde. 
B) Levantamento de necessidades. 
C) Assistência domiciliar. 
D) Visita domiciliar. 
E) Ações individuais como prioridade. 

39. A educação em saúde bucal deve fornecer 
instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários 
no controle do processo saúde-doença e na condução 
de seus hábitos. Para os aspectos importantes a 
serem observados na educação em saúde bucal 
estabelecidos pela Atenção Básica, assinale a 
alternativa incorreta.  

A) Respeito à individualidade. 
B) Contextualização nas diversas realidades, 

incluindo as possibilidades de mudança. 
C) Respeito à cultura local. 
D) Respeito à linguagem popular para encaminhar 

uma construção conjunta da prática. 
E) Uso de metodologias padronizadas para todos os 

grupos. 
 

 
 

40. ―As diretrizes apresentadas na Politica Nacional de  
Saúde Bucal  apontam para uma reorganização da 
Atenção em Saúde Bucal em todos os níveis de 
atenção, tendo o conceito do cuidado como eixo de 
reorientação do modelo, respondendo a uma 
concepção de saúde não centrada somente na 
assistência aos doentes, mas, sobretudo, na 
promoção da boa qualidade de vida e intervenção nos 
fatores que a colocam em risco — pela incorporação 
das ações programáticas de uma forma mais 
abrangente e do desenvolvimento de ações 
intersetoriais‖ (MS, 2004). Com relação aos 
pressupostos para a reorientação do modelo de 
atenção em saúde bucal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal 
por meio de indicadores adequados, o que 
implica a existência de registros fáceis, confiáveis 
e contínuos. 

B) Garantir uma rede de atenção básica articulada 
com toda a rede de serviços e como parte 
indissociável dessa. 

C) Centrar a atuação na Vigilância à Saúde, 
incorporando práticas contínuas de avaliação e 
acompanhamento dos danos, riscos e 
determinantes do processo saúde doença, 
atuação intersetorial e ações sobre o território. 

D) Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o 
território subsidiando o planejamento. 

E) Incorporar o atendimento individual como uma 
importante estratégia na reorganização da 
atenção básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




