MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

HIGIENISTA
INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de
prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.
5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 17/09/2012, até às 23h59min, nos sites
www.fundatec.org.br e www.cachoeirinha.rs.gov.br.
7. Certifique-se de que este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala
a sua substituição.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 08 referem-se ao texto abaixo.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

No Brasil, recentemente, perante a inexistência de uma lei específica para punir crimes na internet,
foi iniciado um debate sobre o tema para a elaboração de leis a __________no projeto de reforma do
Código Penal Brasileiro. No mês de maio de 2012, uma comissão de juristas, que _________ soluções para
a reforma do Código Penal no Senado, __________ a redação de capítulo sobre crimes cibernéticos.
Para o desenvolvimento da proposta do novo texto legal, a comissão foi composta por 16 juristas
para apresentação de um anteprojeto da reforma do Código Penal, em voga desde 1940, na prioridade de
encaminhar o novo texto para o Senado e, posteriormente, para a Câmara dos Deputados, onde poderá
receber alterações.
Na realização dessa revisão, até o ano de 2012, o Brasil não possuía lei específica para crimes
cibernéticos em sua legislação, sendo a nova proposta de Código Penal agendada para ser entregue em
junho do mesmo ano para a discussão aberta no Senado.
Quando um crime virtual acontecia, os juízes eram obrigados a aplicar punições similares a de
crimes comuns, muitas vezes, inadequadas ao fato julgado. A comissão de juristas sugeriu o aumento de
penas para más condutas típicas na internet, como a criação de perfis falsos.
Inicialmente, segundo a comissão, quem criasse um perfil falso poderia ser julgado a cumprir de seis
meses a um ano de prisão, ou pagar elevada multa. Havendo cobrança de multa, também, para o internauta
que acessar sites protegidos por senha sem autorização, mesmo sem divulgar os dados pertencentes ao
site. O risco de condenação aumentaria em caso de divulgação ou utilização indevida de determinado
conteúdo protegido por senha.
A pena para o crime de acesso indevido é de seis meses a um ano de prisão, ou pagamento de
multa, podendo haver acréscimo na punição imposta pela lei de um sexto a um terço em caso de grandes
perdas econômicas. O crime de intrusão qualificada, referente à obtenção de conteúdo eletrônico não
autorizado, dados sigilosos de empresas, informações sigilosas, pode ser punido com pena de um a dois
anos de prisão e multa.
A criação de perfis falsos é caracterizada, atualmente, como delito de falsidade ideológica; caso o
praticante deste crime atue dessa maneira em sistemas de redes sociais, a pena pode ser elevada em um
terço ou até a metade. O anteprojeto apresentado em 2012, para ampliar o entendimento e aplicação de lei
sobre crimes cibernéticos, é considerado mais amplo do que o projeto aprovado anteriormente pela Câmara
dos Deputados.
Crime cibernético no novo Código Penal. Por Fernando Rebouças.
http://www.infoescola.com/direito/crime-cibernetico-no-novo-codigo-penal.

QUESTÃO 01 – Considerando o significado e a
concordância verbal, assinale as palavras que
completam, correta e respectivamente, as lacunas do
texto (l. 02, 03 e 04):
A)
B)
C)
D)
E)

ser inseridas - discutiram - aprovou
ser inserida - discutiram - aprovaram
serem inseridas - discutiram - aprovou
ser inserida - discutiu - aprovou
serem inseridas - discutiu - aprovaram

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que é um
exemplo de substituição por ampliação:
A) lei específica (l. 01) - elaboração de leis (l. 02).
B) Senado (l. 07) - Câmara dos Deputados (l. 07).
C) crimes cibernéticos (l. 09 e 10) - crime virtual
(l. 12).
D) intrusão qualificada (l. 22) - conteúdo eletrônico
não autorizado (l. 22 e 23).
E) pena (l. 20) - punição imposta pela lei (l. 21).

QUESTÃO 02 – Considerando a função comunicativa
do texto, o objetivo da sua mensagem é,
predominantemente:

QUESTÃO 04 – Nos trechos “até o ano de 2012”
(l. 09) e “até a metade” (l. 27) os dois termos
destacados são, no contexto, classificados como:

A) Expressar as emoções do emissor em relação ao
tema abordado, enfatizando o autor.
B) Transmitir informações sobre a realidade do tema
abordado, enfatizando o contexto.
C) Dar ênfase ao receptor, buscando persuadir e
influenciar o comportamento desse destinatário.
D) Simplesmente estabelecer uma comunicação em
que a informação transmitida não é o foco.
E) Convencer o leitor a pensar de forma específica,
com conteúdo essencialmente denotativo.

A) Preposições que expressam relação de limitação
no espaço.
B) Advérbios que estabelecem relação de inclusão.
C) Preposições que expressam relação de limitação.
D) Advérbio que estabelece relação de inclusão e
preposição que expressa relação de limitação no
espaço, respectivamente.
E) Preposições que expressam relação de limitação
no tempo.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 05 – Considerando o significado contextual
e a correção gramatical, analise as assertivas a seguir:
I. Em: “onde poderá receber alterações” (l. 07 e
08), o termo sublinhado pode ser substituído por
“na qual”.
II. Em: “para crimes cibernéticos” (l. 09 e 10), a
preposição estabelece uma relação de destino.
III. Em: “mesmo sem divulgar” (l. 17), o termo
sublinhado pode ser substituído por “justamente”.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

A) A cada dia aumentam os crimes virtuais.
B) A nova lei aumentou a pena para esse tipo de
crime.
C) Eles aumentaram as minhas responsabilidades.
D) Esse problema aumentou a nossa preocupação.
E) Aumentamos em quantidade, mas não em
qualidade.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa em que os
dígrafos que aparecem em cada trecho foram
corretamente indicados.

QUESTÃO 06 – Substituindo “proposta” por
“propostas” no trecho a seguir, quantas outras
palavras devem ser flexionadas para fins de
concordância?
“sendo a nova proposta de Código Penal agendada
para ser entregue em junho do mesmo ano para a
discussão aberta no Senado.” (l. 10 e 11).
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa em que o
verbo possui a mesma transitividade que no trecho “O
risco de condenação aumentaria” (l. 18):

A)
B)
C)
D)
E)

intrusão qualificada: IN e QU.
pagamento de multa: EN e LT.
encaminhar o novo texto. NH e XT.
comissão foi composta: SS e OM.
perfil falso: RF e LS.

QUESTÃO 10 – De acordo com a norma culta da
língua portuguesa, assinale o trecho que NÃO
apresenta semivogal:
A) “juízes eram obrigados a aplicar punições”.
B) “perfil falso poderia ser julgado”.
C) “perante a inexistência de uma lei”.
D) “quem criasse um perfil falso”.
E) “senha sem autorização”.

Apenas duas.
Apenas três.
Apenas quatro.
Apenas cinco.
Apenas seis.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa em que, na
substituição, o uso da crase está correto:
I. perante a inexistência de uma lei (l. 01) - diante à
inexistência.
II. para a Câmara dos Deputados (l. 07) - à Câmara
dos Deputados.
III. específica para crimes cibernéticos (l. 09 e 10) específica à violações cibernéticos.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Para responder à questão nº 11, considere a Lei
Municipal nº 2.424, de 19.10.2005, e suas
alterações posteriores, que dispõe sobre a
Avaliação do Servidor Público do Município de
Cachoeirinha em estágio probatório.
QUESTÃO 11 – Segundo o artigo 2º da referida Lei,
ao entrar em exercício, o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo:
I. Ficará sujeito ao estágio probatório por período
de 36 meses.
II. Terá sua aptidão, sua capacidade e o seu
desempenho como objeto de avaliação por
Comissão
Especial
de
Avaliação
de
Desempenho no Estágio Probatório – CEADEP.
III. Será submetido à avaliação bimestral de
desempenho.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)
Execução: Fundatec

Apenas I.
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QUESTÃO 12 – Dentre as competências do
Município, no exercício de sua autonomia, segundo o
artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, estão:
I. Organizar o quadro e estabelecer o regime
jurídico de seus servidores.
II. Dispor sobre a proteção, registro, vacinação e
captura de animais.
III. Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento
urbano, estabelecendo normas de edificações,
de loteamentos, de zoneamento, bem como
diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação
de seu território.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 13 – Segundo o artigo 75, da Lei Orgânica
Municipal, a prestação de serviços públicos, pelo
Município, diretamente ou sob o regime de
concessão, permissão, ou autorização, será regulada
em Lei que assegurará:
I. A obrigação de manter o serviço adequado.
II. A política de participação nos lucros.
III. A exigência de licitação em todos os casos.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 14 – Com base na Lei Orgânica
Municipal, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as
afirmativas que seguem, relacionadas ao capitulo VI –
Da Administração Pública – Seção II – Dos
Servidores Municipais:
( ) A investidura em cargo ou emprego público, bem
como nas instituições de que o Município participe,
dependem de aprovação prévia em concurso
público de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargos em comissão, de livre
nomeação e exoneração.
( ) O pagamento da remuneração mensal dos
servidores públicos será realizado em duas
parcelas, sendo a primeira até o décimo quinto
dia, e a segunda até o último dia útil do mês.
( ) O sistema de promoções dos servidores
obedecerá,
unicamente,
ao
critério
de
merecimento com avaliação objetiva.
( ) É assegurado aos servidores públicos do
Município a duração do trabalho normal não
superior a 8 horas diárias e 40 semanais,
facultada a compensação do horário e a redução
da jornada, mediante acordo ou convenção
coletiva de trabalho.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V – F – V – V.
F – V – V – F.
V – V – F – V.
V – F – F – V.
V – F – V – F.

Para responder às questões 15 a 19, considere a
Lei Complementar nº 003, de 04.07.2006, e suas
alterações posteriores, que representa o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Cachoeirinha.
QUESTÃO 15 – O artigo 120 do referido Regime, que
trata da licença à gestante e à adotante, estabelece
que
“Será
concedida
licença
de
__________________ dias, sem prejuízo da
remuneração, à servidora gestante ou adotante que,
nos termos da lei que rege o regime próprio de
previdência dos servidores públicos municipais, já
tiver gozado _________________ dias de saláriomaternidade.”
Marque a alternativa que completa correta
respectivamente as lacunas do trecho acima.
A)
B)
C)
D)
E)

Execução: Fundatec

60 (sessenta) – 120 (cento e vinte)
50 (cinquenta) – 120 (cento e vinte)
50 (cinquenta) – 110 (cento e dez)
40 (quarenta) – 110 (cento e dez)
20 (vinte) – 100 (cem)
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QUESTÃO 16 – Dentre as ausências previstas no
artigo 137, do referido Regime, que poderá o servidor
ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, estão,
EXCETO:
A) Por 01 (um) dia por motivo de falecimento de
sobrinho, sobrinha, tio e tia, mediante
comprovação do parentesco.
B) Por 02 (dois) dias consecutivos para renovação da
carteira nacional de habilitação.
C) Por 05 (cinco) dias consecutivos em razão de
casamento.
D) Por 01 (um) dia, a cada 03 (três) meses de
trabalho, para doação de sangue.
E) Por 02 (dois) dias consecutivos por motivo de
falecimento do avô ou da avó.

QUESTÃO 17 – Segundo o parágrafo único, do artigo
165, do referido Regime, quando houver conveniência
para o serviço, a penalidade de suspensão poderá
ser convertida em multa, ficando o servidor obrigado
a permanecer em serviço.
Qual é a base percentual, sobre a remuneração diária
do servidor faltoso, que é calculada a referida multa?
A)
B)
C)
D)
E)

30% (trinta por cento).
35% (trinta e cinco por cento).
40% (quarenta por cento).
50% (cinquenta por cento).
55% (cinquenta e cinco por cento).

QUESTÃO 18 – O artigo 179, do referido Regime,
estabelece que a autoridade que tiver ciência de
irregularidade no serviço público é obrigada a
promover a sua apuração imediata, mediante:

QUESTÃO 19 – O artigo 77, do referido Regime,
define que a ajuda de custo se destina a compensar
as despesas de instalação do servidor que, no
interesse do serviço, for designado para exercer
missão ou estudo fora do Município, por tempo que
justifique a mudança temporária de residência,
conforme dispuser o regulamento.
Segundo as disposições do referido artigo, em regra
geral, a ajuda de custo não poderá exceder
________________________ do vencimento do
servidor.
Marque a alternativa que completa corretamente a
lacuna do trecho acima.
A)
B)
C)
D)
E)

o dobro
o triplo
o quádruplo
o quíntuplo
o sêxtuplo

QUESTÃO 20 – O artigo 37, da Constituição Federal,
define expressamente que a administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos cinco princípios básicos: da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da
A)
B)
C)
D)
E)

celeridade.
seletividade.
competitividade.
correlatividade.
eficiência.

I. Sindicância
ou
processo
administrativo
disciplinar.
II. Inquérito ou investigação disciplinar.
III. Investigação
ou
processo
investigatório
disciplinar.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

Execução: Fundatec

NÍVEL MÉDIO

w

5

Prova C_16M_V2_13/9/201211:36:26

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – Sobre o Adobe Reader 7.0,
considere os ícones apresentados a seguir e marque
a opção que melhor apresenta a descrição das
respectivas funcionalidades.
1.

2.

QUESTÃO 24 – Considere as opções do grupo
Alterações, na guia Revisão do Microsoft Word 2007
apresentado na Figura 1 e analise as assertivas
abaixo:

3.

Figura 1
4.

5.

A) 1 - Ajustar à página; 2 - Ajustar à Largura;
3 - Visualizar em Tela Cheia; 4 - Ferramenta Mão;
5 - Girar no sentido horário.
B) 1 - Ajustar à página; 2 - Ajustar à Página;
3 - Estrutura de Tópicos; 4 - Ferramenta Mão;
5 - Copiar documento.
C) 1 - Ajustar à Largura; 2 - Ajustar à Página;
3 - Visualizar em Tela Cheia; 4 - Ferramenta Mão;
5 - Copiar documento.
D) 1 - Visualizar em Tela Cheia; 2 - Ajustar à Largura;
3 - Ajustar à Página; 4 - Ferramenta Mão;
5 - Girar no sentido horário.
E) 1 - Ajustar à Página; 2 - Ajustar à Largura;
3 - Estrutura de Tópicos; 4 - Ferramenta Mão;
5 - Copiar documento.

QUESTÃO 22 – São programas disponíveis na
instalação padrão do Windows XP Professional SP3,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Internet Explorer 7.
MS Paint.
WordPad.
Windows Media Player.
Windows Movie Maker.

QUESTÃO 23 – Qual dos botões da barra de
ferramentas do Microsoft Word 2007 permite
visualizar ou esconder os campos XE (entrada de
índice remissivo)?
A)
B)

I. Ao clicar em ‘Aceitar’, a grafia sugerida pelo
Microsoft Word é utilizada.
II. Ao clicar em ‘Próximo’, o Word ignora o possível
erro ortográfico na palavra corrente e vai para a
próxima palavra com grafia potencialmente
errada.
III. Para aceitar todas as revisões no documento,
basta clicar na seta abaixo de ‘Aceitar’ e, em
seguida, clicar em ‘Aceitar Todas as Alterações
no Documento’.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

QUESTÃO 25 – Considere algumas teclas de atalho
de teclado do Microsoft Word 2003 listadas na Coluna
1 e relacione com a respectiva ação executada,
listada na Coluna 2.
Coluna 1
1. CTRL+Z
2. CTRL+BACKSPACE
3. CTRL+V
4. CTRL+L
5. F1
Coluna 2
( ) Cola o conteúdo da Área de transferência do
Office.
( ) Abre a Ajuda ou o Microsoft Office Online.
( ) Exclui uma palavra à esquerda.
( ) Desfaz a última ação.
( ) Localiza texto, formatação e itens especiais.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

C)

A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)

Execução: Fundatec

3 – 5 – 2 – 1 – 4.
2 – 5 – 3 – 1 – 4.
3 – 5 – 2 – 4 – 1.
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QUESTÃO 26 – Considere uma planilha do Microsoft
Excel 2007 onde a célula A1 contenha o valor 10 e a
célula B1 contenha o valor 6. Qual fórmula pode ser
inserida na célula C1 tal que o valor apresentado em
C1 seja 8?
A)
B)
C)
D)
E)

=(A1 - B1)^2
=SOMA(A1:B1)/2
=2*2*2*2
=A1 + B1 / 2
=SE( A1 > B1; 0; 8)

Para responder à questão 28, considere o trecho
de uma planilha Microsoft Excel 2007 apresentado
na Figura 2 a seguir.
QUESTÃO 28 – Em uma planilha Excel, um usuário
executa os seguintes três passos:
1. Insere uma fórmula em A2.
2. Seleciona a célula A2 e clica no botão Copiar na
guia Início, grupo Área de Transferência.
3. Seleciona a célula B2 e clica no botão Colar na
guia Início, grupo Área de Transferência.

QUESTÃO 27 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2,
associando os operadores de cálculo do Microsoft
Excel 2007 com seu respectivo significado.

Qual fórmula deve ser inserida em A2, no passo 1,
para que a célula B2 apresente o valor 1?

Coluna 1
1. * (asterisco)
2. ^ (circunflexo)
3. / (barra)
4. & (E comercial)

Figura 2

Coluna 2
( ) Conecta, ou concatena, dois valores para produzir
um valor de texto contínuo.
( ) Divisão.
( ) Multiplicação.
( ) Exponenciação.

A)
B)
C)
D)
E)

=A1
=A$1
=$A1
=B1/2
=B$1/2

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

3 – 4 – 1 – 2.
4 – 3 – 2 – 1.
4 – 3 – 1 – 2.
2 – 3 – 1 – 4.
2 – 1 – 3 – 4.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 29 – Considerando os gráficos apresentados na Figura 3, todos elaborados com o Microsoft Excel
2007, selecione a alternativa que apresenta a nomenclatura correta de cada um deles, de acordo com a ordem
numérica.
1

2

3

4

5

Figura 3
A) 1 - gráfico de pizza, 2 - gráfico de radar, 3 - gráfico de barras, 4 - gráfico de superfície, 5 - gráfico de colunas.
B) 1 - gráfico de rosca, 2 - gráfico de pizza, 3 - gráfico de colunas, 4 - gráfico de área, 5 - gráfico de barras.
C) 1 - gráfico de dispersão, 2 - gráfico de pizza, 3 - gráfico de colunas, 4 - gráfico de superfície,
5 - gráfico de barras.
D) 1 - gráfico de pizza, 2 - gráfico de rosca, 3 - gráfico de barras, 4 - gráfico de área, 5 - gráfico de colunas.
E) 1 - gráfico de dispersão, 2 - gráfico de rosca, 3 - gráfico de barras, 4 - gráfico de superfície,
5 - gráfico de colunas.

QUESTÃO 30 – Qual dos seguintes itens NÃO é listado para ser excluído ao pressionar a combinação de teclas
Ctrl+Shift+Del no Internet Explorer 7?
A)
B)
C)
D)
E)

Cookies.
Senhas salvas.
Histórico de Navegação.
Sites Favoritos.
Dados de Formulário.

Execução: Fundatec
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – A cavidade bucal representa o
segmento inicial do sistema digestório e apresenta
uma série de limites anatômicos. Nesse particular,
assinale a alternativa que corresponde ao diafragma
bucal:
A)
B)
C)
D)
E)

Palato duro.
Soalho da boca.
Istmo das fauces.
Palato mole.
Esfíncter labial.

QUESTÃO 32 – A técnica radiográfica periapical é
utilizada, principalmente, quando é necessário
radiografar com detalhes o elemento dental em toda
sua extensão, incluindo seus tecidos de sustentação.
Para a obtenção de uma radiografia periapical, devem
ser levados em consideração os seguintes critérios:
I. Posição da cabeça do paciente.
II. Retenção da película radiográfica pelo paciente.
III. A angulação necessária para cada grupo dental
em específico.
IV. Marco de referência e tempo de exposição.
Quais estão corretos?
A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas I, III e IV.
E) I, II, III e IV.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 36 – Segundo o guia de recomendações
para o uso de fluoretos no Brasil (2009), o uso de
solução concentrada semanal regular de NaF 0,2%
ou diário de NaF 0,05% deve ser feito sob
recomendação de bochechar _____________ de
solução, vigorosamente, por ____________, seguido
de __________________.

A)
B)
C)
D)
E)

10 ml – um minuto – expectoração
20 ml – um minuto – deglutição
10 ml – dois minutos – expectoração
10 ml – um minuto – deglutição
20 ml – um minuto – expectoração

QUESTÃO 37 – A microbiota residente é composta
por germes que estão frequentemente aderidos aos
estratos mais profundos da camada córnea da pele,
formando colônias de micro-organismos que se
multiplicam e se mantêm em equilíbrio com as
defesas do hospedeiro. Quais são os componentes
mais comuns dessa microbiota?

Doença meningocócica.
Mononucleose infecciosa.
Sarampo.
Hepatite C.
Tuberculose.

QUESTÃO 34 – O odontólogo realizará um
procedimento endodôntico no dente 36, o que
significa que a intervenção será efetuada no seguinte
elemento dental:
A)
B)
C)
D)
E)

I. A língua também deve ser incluída nos
procedimentos de higiene, já que representa um
habitat específico para os depósitos bacterianos.
II. A suplementação da escovação pelo uso de fio
ou fita dental resulta em maior remoção de placa
das superfícies interproximais do que aquela
obtida através da simples escovação.
III. Durante a instituição de procedimentos de
controle
de
placa,
deve-se
levar
em
consideração a existência de idades, dentes,
superfícies e indivíduos de risco.
IV. A prevalência de cárie e gengivite é menor nas
áreas interproximais, onde a remoção de placa
pela escova tradicional é eficiente.

Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima:

QUESTÃO 33 – Os profissionais de saúde, de
maneira geral, estão expostos a um risco maior de
contrair algum tipo de doença infecciosa se algumas
medidas de segurança e proteção não forem
rigorosamente adotadas. A esse respeito, são todas
consideradas
principais
doenças
infecciosas
transmissíveis por via aérea, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 35 – Sobre higiene bucal, considere as
assertivas abaixo:

Primeiro molar superior esquerdo.
Primeiro molar inferior direito.
Primeiro molar superior direito.
Primeiro molar inferior esquerdo.
Segundo molar inferior direito.
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Streptococcus mutans.
Staphylococcus coagulase negativo.
Fusobacterium nucleatum.
Actinomyces sp.
Streptococcus mitis.
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QUESTÃO 38 – Em relação à cronologia eruptiva da
dentição decídua, assinale a alternativa que
representa os primeiros dentes a irromperem na
cavidade bucal, por volta do sexto mês de vida pósnatal.
A)
B)
C)
D)
E)

51 e 61.
72 e 82.
71 e 81.
52 e 62.
73 e 83.

QUESTÃO 39 – Em relação à cárie dental e a doença
periodontal no indivíduo adulto, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Um dos principais problemas bucais que o
acometem é a doença periodontal.
B) As cáries em torno das restaurações se tornam
mais comuns.
C) As cáries de raiz são uma decorrência da doença
periodontal, em virtude da retração gengival.
D) Uma das principais afecções estomatológicas que
o afetam é a cárie aguda.
E) As cáries localizadas nas raízes dos dentes se
tornam mais comuns.

QUESTÃO 40 – São considerados músculos da
mastigação, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Coluna 1 - Tecidos dentais
1. Dentina.
2. Esmalte.
3. Polpa.
4. Cemento.
Coluna 2 - Particularidades
( ) É um componente do aparelho de sustentação
dental.
( ) Compõe-se de 98% de hidroxiapatita e representa
a estrutura mais dura do corpo humano.
( ) Constitui-se de 70 a 80% de substância inorgânica
e comunica-se com a polpa dental através de uma
infinidade de túbulos.
( ) Encontra-se no interior de uma capa de substância
dura e apresenta uma riqueza de vasos
sanguíneos e de terminações nervosas.
A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

dos

3 – 2 – 4 – 1.
3 – 2 – 1 – 4.
4 – 2 – 1 – 3.
4 – 1 – 3 – 2.
2 – 1 – 4 – 3.

QUESTÃO 43 – Sobre as doenças que afetam os
dentes e o periodonto, analise as assertivas abaixo:

Masseter.
Pterigoideo lateral.
Zigomático maior.
Temporal.
Pterigoideo medial.

QUESTÃO 41 – Sobre o uso de fluoretos no Brasil,
considere as afirmações abaixo:
I. No Brasil, o papel dos dentifrícios fluoretados na
redução dos índices de cárie dental tem sido
marcante.
II. As ações de escovação dental supervisionada
são um importante meio para obtenção coletiva
de flúor em várias localidades brasileiras.
III. A vigilância epidemiológica da fluorose dental
deve ser parte do processo de vigilância à saúde
como atribuição da esfera municipal.
IV. Com fortes evidências científicas, há indicação
de uso de suplementos de flúor pré-natal.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 42 – Em relação aos diferentes tecidos
que compõem a estrutura dental e suas
particularidades, relacione a coluna 1 à coluna 2.

I. A gengivite é uma inflamação da gengiva que
provoca vermelhidão, sangramento e mau hálito.
II. A periodontite juvenil faz parte de um grupo de
doenças periodontais severas, que aparece no
início da puberdade e caracteriza-se pela
destruição do periodonto de sustentação.
III. A cárie dental resulta de um desequilíbrio
bioquímico da cavidade bucal, tendo como fator
etiológico principal um fungo denominado
Candida albicans.
IV. No processo da doença cárie dental, a mancha
branca evolui, invariavelmente, para uma
cavidade cariosa.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 44 – Em relação à manutenção do
equipamento odontológico, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Refere-se ao conjunto de ações que visam
assegurar as boas condições técnicas de um
equipamento, preservando-lhe as características
funcionais de segurança e qualidade.
B) A manutenção preventiva é a intervenção prevista,
preparada e programada antes do provável
aparecimento de uma falha.
C) A manutenção condicional é realizada nos
equipamentos, quando estes estão na iminência
de apresentar falhas.
D) A manutenção preditiva é feita por meio da
substituição de peças ou componentes, levando
em consideração um perfil estatístico.
E) A manutenção sistemática é feita diariamente, de
forma aleatória.

QUESTÃO 45 – Assinale a alternativa que representa
uma importante indicação da técnica radiográfica
oclusal:
A) Diagnóstico de periapicopatias e de reabsorções
alveolares.
B) Pesquisa e localização de cálculos radiopacos da
glândula submandibular.
C) Verificação da cronologia de erupção dental.
D) Relação entre o germe permanente com o dente
decíduo.
E) Avaliação do tamanho, da forma e do número de
raízes.

QUESTÃO 46 – São considerados componentes
anatomofuncionais do sistema estomatognático:
I.
II.
III.
IV.

Musculatura mandibular.
Dentes e periodonto.
Musculatura da mímica.
Articulações temporomandibulares.

QUESTÃO 47 – Em relação ao artigo referente à
avaliação de um método educativo em saúde bucal
aplicado em escolares de ensino público (Ribeiro et
al, 2009), analise as afirmações abaixo:
I. As ações preventivas podem ser realizadas por
meio da educação e motivação do paciente no
cuidado com sua higiene bucal.
II. Durante a idade escolar, as crianças estão
susceptíveis ao aprendizado e aquisição de
novos hábitos e crenças em relação a sua
própria saúde.
III. O
método
educativo-preventivo
provocou
aumento no conhecimento em saúde bucal dos
escolares.
IV. Quando motivado, o paciente terá consciência de
sua condição bucal e se tornará disposto a
mudanças, colocando em prática as orientações
que forem transmitidas a ele, assumindo a
responsabilidade pelo seu próprio bem-estar.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 48 – Em relação à carie dental, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) Representa uma doença infectocontagiosa.
B) O seu aparecimento depende da interação de dois
fatores essenciais.
C) Possui um caráter multifatorial.
D) É o resultado de uma perda mineral localizada.
E) Apresenta como causa os ácidos orgânicos
provenientes da fermentação microbiana dos
carboidratos da dieta.

Quais estão corretas?

QUESTÃO 49 – Assinale a alternativa que representa
o principal fator etiológico da doença periodontal:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

Placa bacteriana.
Saliva.
Mucina.
Biofilme viral.
Ácido láctico.

QUESTÃO 50 – Assinale a alternativa que representa
a parte da mandíbula que se articula com o osso
temporal
para
formar
a
articulação
temporomandibular:
A)
B)
C)
D)
E)
Execução: Fundatec
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Processo coronoide.
Protuberância mentual.
Processo alveolar.
Cabeça da mandíbula.
Ângulo da mandíbula.
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