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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 

Luiz Gonzaga tem um museu em sua homenagem em Campina Grande 

 

No dia 13 de dezembro deste ano, comemora-se o centenário do cantor Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, título que recebeu 
porque aperfeiçoou e adaptou à sanfona a batida do baião, ritmo criado pelos violeiros sertanejos. 

A relação do Gonzagão com Campina Grande foi muito significativa. Ele declarou várias vezes ao longo da carreira o amor e o 
respeito pela cidade. O cantor se apresentou várias vezes, seja em shows de lançamentos de discos e outras festividades. Luiz 
Gonzaga eternizou na sua voz a música “Tropeiros da Borborema”, composição de Raimundo Asfora e Rosil Cavalcanti. 

A cidade contém um acervo da vida e obra do cantor no Museu Fonográfico Luiz Gonzaga, fundado em 1995 por José Nobre 
de Medeiros. Devido ao histórico com o cantor, José Nobre presenteou o artista com uma asa branca esculpida em mármore. 
Depois disso, Gonzaga desejou que seu museu na cidade de Exu (PE) fosse transferido para Campina Grande. 

Embora o acervo de Exu não tenha sido transferido para a Paraíba, José Nobre não desistiu de criar um lugar contando a 
história do Gonzagão. Hoje o museu tornou-se um dos principais órgãos de fonte histórica, não só relacionada ao Rei do 
Baião, mas também em termos de preservação da cultura nordestina. 

A história do Gonzaga é estudada por diversos pesquisadores, seja no âmbito musical, antropológico, social, entre outras. 
“Algumas músicas do Gonzaga se destacam pelo som do lamento, da saudade, da realidade do sertão e retrata a vida do 
sertanejo, por exemplo, a música Asa Branca conta a história da seca. Isso tem um cunho social fantástico” – comenta José 
Nobre. Essa característica é o que diferencia o cantor, pela sua criatividade e pela sua preocupação de retratar a realidade em 
que vivia. 

Além do museu, diversos artistas homenageiam Luiz Gonzaga, que serve de inspiração para quem tem a música como ofício. 
O cantor de forró tradicional e instrumentista Edgley Miguel afirma que foi a partir da sanfona que Luiz Gonzaga conseguiu 
transformar o ritmo do baião, incorporando alma, corpo e tradição no São João. [...] 

 

Autora: Mayra Alves - Estudante de Comunicação Social (Jornalismo) – UEPB 

Fonte: Publicado em 14/05/2012, em http://www.abarriguda.org.br . Acesso em 08/07/2012. (Adaptado)  

01. Entre as orações que compõem o fragmento “Devido ao histórico com o cantor, José Nobre presenteou o artista com uma 
asa branca esculpida em mármore.” (terceiro parágrafo do texto 1), está evidente uma relação semântica de: 

A) finalidade 
B) consequência 
C) comparação 
D) condição 
E) contraste 

02.  “Luiz Gonzaga tem um museu em sua homenagem em Campina Grande”, o referente do pronome possessivo sua é: 

A) Luiz Gonzaga 
B) homenagem 
C) Campina Grande 
D) Museu 
E) comemoração. 

 

03. No fragmento retirado do penúltimo parágrafo do texto 1 “(...) pela sua preocupação de retratar a realidade em que 
vivia.”, a articulação sintático-semântica estabelecida pelos termos em negrito pode ser substituída por: 

A) da qual vivia 
B) pela qual 
C) tal qual vivia 
D) na qual vivia 
E) para a qual 

 
 

http://www.abarriguda.org.br/
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04. Âmbito; antropológico; música; e fantástico, 
presentes no penúltimo parágrafo do texto 1, são 
palavras acentuadas em função da seguinte regra: 

A) palavras oxítonas terminadas em ditongos 
crescentes 

B) palavras oxítonas terminadas em ditongos 
decrescentes 

C) palavras paroxítonas terminadas em ditongos 
crescentes 

D) palavras paroxítonas terminadas em hiato 
E) palavras proparoxítonas 

05. O emprego da vírgula, demarcando o enunciado em 
negrito “No dia 13 de dezembro deste ano, comemora-
se o centenário do cantor Luiz Gonzaga, o Rei do 
Baião, título que recebeu porque aperfeiçoou e 
adaptou à sanfona a batida do baião, ritmo criado 
pelos violeiros sertanejos.”, tem a finalidade de: 

A) separar o vocativo 
B) separar o sujeito 
C) separar o aposto 
D) separar o objeto direto 
E) separar o objeto indireto 

 
 
TEXTO 2 

 
Tropeiros da Borborema 

 
Luiz Gonzaga  

Composição: Raimundo Asfora / 
Rosil Cavalcante  

Estala relho marvado  
Recordar hoje é meu tema  
Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema  
 
São tropas de burros que vêm do sertão  
Trazendo seus fardos de pele e algodão  
O passo moroso só a fome galopa  
Pois tudo atropela os passos da tropa  
O duro chicote cortando seus lombos  
Os cascos feridos nas pedras aos tompos  
A sede e a poeira o sol que desaba  
Rolando caminho que nunca se acaba  
 
Estala relho marvado  
Recordar hoje é meu tema  
Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema  
 
Assim caminhavam as tropas cansadas  
E os bravos tropeiros buscando pousada  
Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora  
Saindo mais cedo que a barra da aurora  
Riqueza da terra que tanto se expande  
E se hoje se chama de Campina Grande  
Foi grande por eles que foram os primeiros  
Ó tropas de burros, ó velhos tropeiros.  

 
Fonte:http://mais.uol.com.br/view/e8h4xmy8lnu8/luiz-gonzaga--tropeiros-da-

borborema-04029C336EC8C94346?types=A. Acesso em 08/07/2012  

06. O verso da música (texto 2) que melhor corresponde 
ao fato de os tropeiros iniciarem a jornada antes do 
nascer do sol é: 

A) “Assim caminhavam as tropas cansadas” 
B) “E os bravos tropeiros buscando pousada” 
C) “Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora” 
D) “Saindo mais cedo que a barra da aurora” 
E) “A sede e a poeira o sol que desaba” 

07. A conjunção pois em “O passo moroso só a fome 
galopa/Pois tudo atropela os passos da tropa” 
estabelece, entre as orações, uma relação de: 

A) concessão 
B) consequência 
C) explicação 
D) finalidade 
E) oposição 

08. As interjeições apresentam forte teor de expressão 
oral e são usadas predominantemente na modalidade 
falada. Identifique, no último verso da última estrofe da 
música “Tropeiros da Borborema”, o sentido que 
melhor representa o uso da interjeição “ó”: 

A) afugentamento 
B) advertência 
C) impaciência 
D) intimidação  
E) admiração 

09. Ao dispor os termos “tropa” e “tropeiro”, os 
compositores da música utilizaram para a formação da 
segunda palavra o processo de: 

A) derivação 
B) conotação 
C) denotação 
D) prefixação 
E) gradação 

10. Sobre o novo acordo ortográfico da Língua 
Portuguesa, marque a alternativa que corresponde à 
forma como a palavra em destaque deve ser escrita. 

A) São tropas de burros que vem do sertão 
B) São tropas de burros que vêm do sertão 
C) São tropas de burros que vém do sertão 
D) São tropas de burros que veem do sertão 
E) São tropas de burros que vêem do sertão 
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Matemática 

11. Atualmente, 27 fábricas brasileiras já estão habilitadas 
a exportar carne de frango para a China, e até o final 
do ano esse número deve atingir 65 fábricas. De 
acordo com esses dados, quantas fábricas a mais 
serão habilitadas a exportar carne de frango para a 
China, até o final do ano? 

A) 92 fábricas. 
B) 65 fábricas. 
C) 48 fábricas. 
D) 42 fábricas. 
E) 38 fábricas. 

12. Muitos artistas, para autografar fotos para os fãs, 
usam um aparelho chamado “autopen”, capaz de 
reproduzir 17 assinaturas perfeitas a cada 2 minutos. 
Mantendo essa relação, quanto tempo a “autopen” 
levaria para assinar 340 fotos? 

A) 10 minutos. 
B) 20 minutos. 
C) 34 minutos. 
D) 40 minutos. 
E) 51 minutos. 

13. A reserva dos índios Paturês ocupa uma superfície 
cuja área mede 225 milhões de metros quadrados. Se 
essa reserva tivesse a forma de um quadrado, quanto 
mediria cada lado? 

A) 13,5 Km 
B) 15,0 Km 
C) 17,5 Km 
D) 21,0 Km 
E) 11,5 Km 

14. O quadro abaixo mostra como se distribuem os 
trabalhadores da indústria de cosméticos. 

Setor Número de trabalhadores 

Venda direta 2,7 milhões 

Salões de beleza 1,48 milhão 

Indústria 20 mil 
 

No total, quantas pessoas trabalham na indústria de 
cosméticos? 

A) 3,0 milhões de pessoas. 
B) 4,18 milhões de pessoas. 
C) 4,2 milhões de pessoas. 
D) 14,38 milhões de pessoas. 
E) 17,5 milhões de pessoas. 

15. Uma pesquisa revelou que 3/4 das mulheres não 
querem compartilhar seus produtos de beleza com os 
homens. Isso corresponde a um percentual de: 

A) 12% 
B) 30% 
C) 40% 
D) 70% 
E) 75% 

16. Alex, Beatriz e Carlos são vendedores em uma loja de 
motocicletas, que vai distribuir 8 mil reais de 
participação nos lucros do mês passado, de forma 
proporcional ao número de motocicletas que cada um 
vendeu. Se Alex vendeu 15 motocicletas, Beatriz 
vendeu 25 e Carlos vendeu 40, quanto Beatriz deverá 
ganhar de participação nos lucros? 

A) 1 000 reais. 
B) 1 500 reais. 
C) 2 500 reais. 
D) 4 000 reais. 
E) 6 500 reais. 

17. Um apartamento com 500 metros quadrados em um 
bairro de luxo de São Paulo foi avaliado em 5 milhões 
de reais. Isso significa que cada metro quadrado 
desse apartamento vale 

A) 10 mil reais. 
B) 25 mil reais. 
C) 35 mil reais. 
D) 40 mil reais. 
E) 50 mil reais. 

18. Em Coqueiral, 2 em cada 3 habitantes estão 
satisfeitos com os serviços públicos da cidade. Se 
Coqueiral tem 36 mil habitantes, quantos estão 
satisfeitos com os serviços públicos? 

A) 6 000 habitantes. 
B) 9 000 habitantes. 
C) 15 000 habitantes. 
D) 24 000 habitantes. 
E) 30 000 habitantes. 

19. O site de buscas Google utiliza um milhão de 
computadores, o que equivale a 2% de todos os 
computadores do mundo. De acordo com esses 
dados, quantos computadores existiriam no planeta? 

A) 10 milhões de computadores. 
B) 20 milhões de computadores. 
C) 30 milhões de computadores. 
D) 40 milhões de computadores. 
E) 50 milhões de computadores. 

20. Desde a primeira olimpíada da era moderna, em 1896, 
foram distribuídas 15 mil medalhas. De cada 25 
medalhas distribuídas, os Estados Unidos ficaram com 
4. De acordo com esses dados, quantas medalhas 
olímpicas os Estados Unidos ganharam até hoje? 

A) 600 medalhas. 
B) 1 500 medalhas. 
C) 2 400 medalhas. 
D) 3 750 medalhas. 
E) 5 000 medalhas. 
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Conhecimentos Específicos 

21. “Os profissionais ASB no exercício de suas profissões, 
deverão atender as determinações da Lei 
11.889/2008, as Resoluções do CFO, especialmente a 
Resolução CFO-063/2005-CNPCO – e a Resolução 
CFO-042/2003 – Código de Ética Odontológica.” Para 
o que compete ao auxiliar em saúde bucal, sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em 
saúde bucal, assinale a alternativa incorreta. 

A) Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos. 

B) Prestar assistência, como profissional autônomo 
em localidades onde exista carência de 
profissionais de saúde bucal.   

C) Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle 
administrativo em saúde bucal. 

D) Realizar o acolhimento do paciente nos serviços 
de saúde bucal. 

E) Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários. 

22. O Código de Ética Odontológica regula os direitos e 
deveres dos profissionais das entidades e das 
operadoras de planos de saúde, com inscrição nos 
Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições 
específicas. Através da Resolução CFO 42/2003 
aprovou-se em 20.05.2003 o Código de Ética que se 
encontra em vigor. Para o que constitui deveres 
fundamentais dos profissionais e entidades  
de odontologia (Art. 5º), assinale a alternativa incorreta. 

A) Exercer a profissão mantendo comportamento 
digno.  

B) Manter atualizados os conhecimentos 
profissionais, técnico-científicos e culturais, 
necessários ao pleno exercício profissional. 

C) Guardar segredo profissional. 
D) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas 

das instituições em que trabalhe, quando as 
julgar indignas para o exercício da  
profissão ou prejudiciais ao paciente, dirigindo-se, 
aos serviços de proteção social.  

E) Não manter vínculo com entidade, empresas ou 
outros desígnios que os caracterizem como 
empregado, quando as mesmas se encontram 
em situação ilegal, irregular ou são inidôneas. 

23. Considerando o modelo de atenção a saúde bucal 
vigente, assinale a alternativa incorreta a respeito dos 
profissionais que integram a Equipe de Saúde Bucal-
ESB. 

A) Técnico em Prótese Dentária - TPD. 
B) Auxiliar em Prótese Dentária - APD. 
C) Arte-educador em saúde. 
D) Técnico em Saúde Bucal - TSB 
E) Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. 

24. Considerando o controle da infecção no atendimento 
em saúde bucal, analise cada uma das sentenças 
abaixo e assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) Para se ter uma infecção são necessários: fonte de 
infecção, veículo e uma via de transmissão. 

(   ) A transmissão da infecção se estabelece 
exclusivamente pelo contato paciente/ profissional. 

(   ) Outra via de infecção se estabelece através dos 
insetos, como formigas e baratas. 

(   ) Os aerossóis produzidos pelo uso de equipamentos 
de alta/baixa-rotação não interferem no processo de 
transmissão da infecção.  

(   ) O controle da infecção visa a redução do número de 
microrganismos durante os procedimentos 
operatórios. 

 
         A sequência correta, de cima para baixo é: 

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

25. Tomando como referência as indicações sociais, 
referendadas pela Organização Mundial da Saúde, 
para utilização das restaurações atraumáticas-ART, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Em localidades onde não haja acesso a serviços 
odontológicos. 

B) Em situações onde não existam equipamentos 
odontológicos e os cirurgiões dentistas não 
tenham possibilidade de restaurar elementos 
dentários pelos meios convencionais. 

C) Possibilidade para sua utilização em 
odontopediatria e em geriatria uma vez que são 
duas especialidades onde há, em geral, maiores 
dificuldades para a aplicação de anestesia e 
utilização da alta rotação. 

D) O sucesso na indicação da técnica pode ser 
inviabilizado devido ao alto custo do material e 
complexidade do procedimento.  

E) Em pacientes com pouca tolerância ao trabalho 
odontológico usual e/ou restrições de mobilidade/ 
locomoção. 
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26. “O amálgama é o material dentário mais utilizado para 
restauração porque é indicado em, aproximadamente, 
80% desses procedimentos.” Considerando suas 
indicações, características e propriedades, assinale a 
alternativa correta. 

A) A mistura da limalha como o mercúrio vivo é 
tecnicamente conhecida como homogeneização. 

B) O amálgama tem indicação nas restaurações de 
Classes III e V em dentes anteriores. 

C) Se a mistura se apresentar mole, brilhante e 
pegajosa, é sinal de que houve uma trituração 
insuficiente ou quantidade insuficiente de mercúrio. 

D) O principal propósito da trituração é promover o 
contato da superfície da liga com o mercúrio. 

E) O amálgama deve ser inserido em pequenas 
porções inicialmente nas retenções da cavidade. 

27. Considerando a Resina Composta fotopolimerizável, 
analise cada uma das sentenças abaixo e assinale V 
se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) Está indicada nas restaurações diretas em 
cavidades Classes I a V. 

(   ) Apresenta maior instabilidade para armazenamento, 
maior estabilidade de cor e menor resistência ao 
desgaste e pouca duração clínica. 

(   ) O primeiro passo, antes do condicionamento ácido 
deve ser a profilaxia do dente com pedra pomes e 
vaselina. 

(   ) O ácido para condicionamento deve ser aplicado 
com pincel, por 15 segundos e, em seguida, lavado 
com água em abundância. 

(   ) O sistema de adesão é constituído pelo Primer e a 
Resina fluida. 

 

         A sequência correta, de cima para baixo é: 

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

28. O Cimento Hidróxido de Cálcio integra o grupo das 
Bases Protetoras ou forramento cavitário. Com relação 
às propriedades e características desse material, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) É de baixa resistência à compressão, alta 
solubilidade, pH alcalino e estimula a formação 
de dentina reparadora. 

B) Sua apresentação é em forma de dois tubos de 
pastas-catalisadora e base. 

C) Tem importante função como material protetor do 
complexo dentina-polpa. 

D) Estimula a formação de neodentina. 
E) As duas pastas são misturadas na proporção de 

duas porções da pasta Base para uma da pasta 
Catalizadora. 

 

29. Com relação ao Cimento de Óxido de Zinco e 
Eugenol, suas características e propriedades, assinale 
a alternativa correta. 

A) É indicado como material permanente em dentes 
decíduos. 

B) É utilizado em forramentos cavitários para 
restaurações em resina. 

C) É indicado como material temporário de 
fechamento de cavidades. 

D) É fornecido, comercialmente, em forma de pasta. 
E) Apresenta alta resistência a compressão. 

30. Relacione os instrumentais utilizados na rotina de 
atendimento odontológico com as 
Características/Utilização, numerando a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 

 Instrumentais  Características / 
Utilização 

1) Escavadores (   ) Preencher, seguindo 
os contornos da 
cavidade, nas 
restaurações de 
amálgama. 

2) Condensadores (   ) Responsáveis pelo 
tratamento e preparo 
do canal. 

3) Brunidores (   ) Têm a função de alisar 
a superfície do 
amálgama, antes e 
após a realização da 
escultura. 

4) Limas (   ) Instrumentos que 
auxiliam na remoção 
de tecido cariado da 
cavidade do dental 
com carie. 

5) Porta Matrizes (   ) Utilizados na 
necessidade de 
reconstrução das 
paredes do elemento 
dentário com material 
restaurador. 

 

        A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) 5, 1, 3, 4, 2. 
B) 4, 3, 1, 5, 2. 
C) 3, 1, 5, 2, 4. 
D) 2, 4, 3, 1, 5. 
E) 1, 4, 3, 1, 5. 
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31. “Os equipamentos e aparelhos que compõem o consultório dentário possuem funções especificas, sendo projetados de 
acordo com sua função, visando o conforto do paciente e a ergonomia dos profissionais.” Observe a figura abaixo

 

Sobre a figura, analise cada uma das sentenças abaixo e assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. 
 

(   ) Apresenta todos os elementos relativos ao profissional. 
(   ) Apresenta equipo acoplado e refletor. 
(   ) Apresenta equipo cart. 
(   ) Apresenta Unidade Auxiliar. 
(   ) Apresenta um elemento do auxiliar. 

 
         A sequência correta, de cima para baixo é: 

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

32. No que se refere ao material utilizado para Restauração Atraumática (ART), assinale a alternativa correta.  

A) Resina composta fotopolimerizável.  
B) Resina quimicamente ativada. 
C) Amálgama de Prata sem Zinco. 
D) Cimento Policarboxilato de Zinco. 
E) Ionômero de vidro.  

33. “A esterilização pelo calor é o método mais efetivo e prático para ser usado, com a grande vantagem de poder ser 
monitorizado para que o profissional tenha certeza de que o material que ele está usando esteja realmente estéril.” (Lima, 
Sergio, 2001). Com base nesta assertiva, assinale a alternativa incorreta. 

A) A equipe de saúde deve seguir um rigoroso esquema de manipulação dos materiais e instrumentais a serem 
esterilizados. 

B) O tempo de esterilização deve ser contabilizado a partir do momento em que a temperatura recomendada tenha sido 
atingida. 

C) Graças à eficiência e eficácia do processo de esterilização pelo calor, o procedimento de limpeza prévia ou 
embalagem pode ser realizado com menos rigor ou até ser dispensado. 

D) O cirurgião-dentista deve estudar o esquema mais viável a ser seguido, discutir esse procedimento com sua equipe 
ou auxiliar e, de preferência, fazê-lo por escrito e seguir rigorosamente a rotina estipulada. 

E) Na autoclave, os pacotes devem ser posicionados de maneira que o vapor possa fluir para todos os itens. 

http://www.projergonet.com.br/cadeira-odontologica-d700-3t-flex-1v---dabi-atlante/
http://www.projergonet.com.br/cadeira-odontologica-d700-3t-flex-1v---dabi-atlante/
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34. Considerando a esterilização química através do uso 
do Glutaraldeido, assinale a alternativa incorreta. 

A) Tem ação esporicida. 
B) Constitui o método químico mais eficaz para 

esterilização na concentração de 2 a 3,2%. 
C) É mais adequada para utilização em artigos de 

metal. 
D) Seu uso não deve exceder o tempo recomendado 

pelo fabricante. 
E) Não é antisséptico. 

35. A escova dental é parte importante para remover o 
biofilme dental. Considerando as características 
necessárias a esta função da escova, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Deve possuir cerdas macias com pontas 
arredondadas e na mesma altura. 

B) Recomenda-se a ponta ativa pequena com cerca 
de onze fileiras de tufos no sentido transversal. 

C) O cabo deve ser compatível com a capacidade 
de manuseio de cada paciente. 

D) A escova é instrumento auxiliar do dentifrício, no 
processo de remoção do biofilme. 

E) A técnica utilizada para o uso da escova no 
processo de remoção do biofilme é a que oferece 
uma escovação mais efetiva. 

36. Quanto à técnica de escovação, que busca atingir 
todas as faces, observando a posição dos dentes, 
contemplando outras técnicas para obtenção de 
escovação mais efetiva, assinale a alternativa correta. 

A) Técnica de Bass modificada. 
B) Método de Stilman modificado 
C) Método de Faxina Bucal. 
D) Método de Bass. 
E) Método de Charters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Relacione cada um dos principais problemas de saúde 
bucal com sua respectiva característica ou processo, 
numerando a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

 Problema  Característica/ Processo 

1) Cárie (    ) Fase avançada da 
gengivite em que o osso e 
as fibras que sustentam e 
fixam os dentes sofrem 
danos irreversíveis. Se 
não for controlada, a lesão 
fará com que os dentes se 
desloquem ou amoleçam. 

2) Placa 
bacteriana 

(    ) Película incolor e pegajosa 
que se forma 
constantemente sobre os 
dentes. É a principal 
causa de cáries. 

3) Tártaro (    ) Destruição do tecido 
dental por ácidos liberados 
pelas bactérias da placa 
depositada na superfície 
dos dentes. 

4) Gengivite (    ) Aparece quando a placa 
bacteriana se endurece 
sobre o esmalte, devido 
ao depósito de minerais. 
Sua acumulação leva à 
ocorrência de cáries e de 
infecções de gengiva. 

5) Periodontite (    ) Inflamação da gengiva 
causada por depósitos de 
placa bacteriana que 
produz toxinas que 
alcançam o tecido 
gengival. 

 

       A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) 2, 3, 4, 5, 1. 
B) 5, 1, 3, 4, 2. 
C) 4, 3, 5, 2, 1. 
D) 5, 2, 1, 3, 4.  
E) 5, 2, 3, 1, 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=gengivite
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=placa%20bacteriana
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=placa%20bacteriana
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=placa%20bacteriana
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38. Considerando o levantamento para o índice CPOD, 
assinale a alternativa correta quanto ao que 
representam os elementos C+P+O. 

A) Elementos que vão necessitar de tratamento 
conservador. 

B) Elementos que necessitam tratamento radical. 
C) Elementos com necessidade periodontais. 
D) Experiência pregressa de cárie do indivíduo ou 

grupo. 
E) Não acesso do indivíduo ou grupo ao serviço de 

saúde bucal. 

39. Considerando o Índice Periodontal Comunitário (IPC), 
assinale a alternativa incorreta. 

A) É utilizado para registrar os índices de doença 
periodontal em uma comunidade. 

B) Indica se o paciente está com saúde gengival ou 
doente, com sangramento gengival, cálculo e 
bolsa periodontais. 

C) Para o exame são utilizados espelho, 
abaixadores de língua e ficha clínica específica. 

D) Realiza-se o exame dividindo-se a cavidade 
bucal em sextantes dos quais são examinados 
um ou dois dentes pré-definidos. 

E) O exame é efetuado através de sondagem dos 
dentes indicadores ou dentes remanescentes. 

40. Quanto ao processamento do instrumental 
contaminado, no procedimento de limpeza, a 
alternativa incorreta é.  

A) Constitui a primeira etapa independente do tipo 
de processamento. 

B) Deve ser realizada imediatamente antes da 
esterilização ou desinfecção. 

C) Garante a eficácia do processo de desinfecção e 
esterilização. 

D) Constitui o processo de remoção de sujeira e/ou 
matéria orgânica de artigos ou superfícies. 

E) No procedimento manual a pia pode ser utilizada 
para lavagem das mãos. 

 
 
 
 
 
 
 




