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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Posso tomar banho após a refeição? 

Tomar banho frio ou entrar numa piscina depois 

de ter comido não oferece riscos. O que não se deve 

fazer é qualquer tipo de exercício físico intenso, como 

nadar ou surfar. Isso desvia o sangue do estômago para 

os músculos que estão trabalhando. Após as refeições, 

boa parte do seu sangue vai para o estômago e o 

intestino a fim de realizar uma digestão adequada. Ao 

praticar esportes depois de comer, a pessoa fica com 

dificuldades na digestão e acaba passando mal (enjôo, 

suor frio e tontura). Tomar banhos longos e quentes 

dilata os vasos sangüíneos da pele e também acaba 

desviando o sangue do estômago. 

(Marcelo Duarte – O guia dos curiosos) 

    http://linglatina.blogspot.com.br/2008/07/posso-tomar-banho-

depois-de-uma-refeio.html. último acesso em 14 de junho de 2013 

 
01) “Posso tomar banho depois de uma refeição?”; 

segundo o texto, a melhor resposta para essa 

pergunta é: 
 

(A) Sim, pois a digestão se processa normalmente; 

(B) Não, pois isso traz problemas graves; 

(C) Sim, mas é desaconselhável, pois os exercícios 

físicos prejudicam; 

(D) Sim, desde que não sejam demorados e com água 

quente. 
 

02) Os atos de nadar e surfar são citados no texto 

como: 
 

(A) exemplos de exercícios que devem ser evitados; 

(B) atos que em nada prejudicam; 

(C) atividades que auxiliam na digestão; 

(D) prejudiciais ao desenvolvimento físico; 
 

03) Pela leitura do texto, a resposta dada pelo autor se 

apóia em: 
 

(A) informações de autoridades médicas; 

(B) conhecimentos pessoais do autor; 

(C) opiniões superficiais de caráter popular; 

(D) depoimentos de autoridades da área da saúde. 
 

04) “Tomar banho frio ou entrar numa piscina depois de 

ter comido não oferece riscos.”; essa afirmação 

inicial, segundo o texto, não está totalmente 

completa, pois para isso é preciso que o ato de 

tomar banho frio ou entrar numa piscina: 

(A) não envolva exercício físico intenso; 

(B) só ocorra após refeições leves; 

(C) aconteça somente após o almoço e não após o 

jantar; 

(D) se destine a trabalhos de recuperação física. 

 

Leia o trecho abaixo. 

 

Certa ocasião, o Vasco contratou um novo 

goleiro. Em sua primeira declaração a imprensa, já como 

integrante do time, o jogador disse: 

“Todo mundo sonha em vestir a camisa do 

Vasco. Quem fala que não é mentira. E nada melhor 

do que colocar esse sonho em prática.” 

 
05) A frase sublinhada, quando expressa por meio da 

linguagem oral, apresenta mais clareza, pois o 

falante faz uso de pausas e da entonação, isto é, 

da variação na altura da voz. Para dar maior 

clareza a frase escrita, sem alterar o sentido 

pretendido pelo jogador, qual das alterações abaixo 

seria a mais conveniente? 

 

(A) Acrescentar uma vírgula depois de “fala” 

(B) Acrescentar, em uma posição conveniente da frase, 

a forma verbal “sonha” e substituir o substantivo por 

um adjetivo derivado dele. 

(C) Acrescentar um ponto de interrogação no final da 

frase. 

(D) Eliminar o advérbio e acrescentar o ponto de 

interrogação no final da frase. 

 
06) Considere esta declaração do cineasta Woody 

Allen: 

 

“Eu amava tanto minha ex-mulher que meu maior sonho 

era colocá-la sob um pedestal” 

 

Relativamente a ela, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O emprego da preposição “sob”, em lugar de 

“sobre”, desencadeia o efeito de humor e ironia da 

frase. 

(B) Se o verbo “amava” fosse substituído por “odiava”, 

o feito humorístico e irônico da frase desapareceria. 

(C) Se “amava fosse substituído por “odiava”,  e “sob” 

fosse substituído por “sobre”, a frase não teria 

sentido lógico. 

(D) A paráfrase “Meu maior sonho era colocar minha 

mulher sob um pedestal, porque eu a amava muito” 

não só atenua o sentido irônico da frase original, 

como também desfaz a relação de causa e 

consequência presente nela. 

 
07) O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza 

da noiva. A palavra destacada é sinônima de:  

 

(A) imóvel  

(B) admirado 

(C) firme  

(D) sem respirar 

 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 




http://linglatina.blogspot.com.br/2008/07/posso-tomar-banho-depois-de-uma-refeio.html
http://linglatina.blogspot.com.br/2008/07/posso-tomar-banho-depois-de-uma-refeio.html
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08) Considere o emprego das formas verbais nestes 

enunciados: 

 

I. Quando crianças, Beto e Leonardo viviam em Porto 

Alegre. 

II. Quando criança, Beto brigava com os amigos. 

III. Quando criança, Fernando vivia brigando com os 

amigos. 

 

Relativamente às frases acima, só está INCORRETA o 

que se afirma na alternativa: 
 

(A) Viver é verbo principal em I e auxiliar em III 

(B) Viver tem o mesmo valor semântico em I e em III 

(C) Fernando era mais briguento que Beto 

(D) Nas três frases ocorrem formas verbais do pretérito 

imperfeito, que exprimem um processo verbal 

habitual. 

 

Direitos Humanos 

1 A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi 

adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas (com abstenção dos seis países do antigo bloco 

soviético, da Arábia Saudita e da África do Sul). Nela 

consta que todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em direitos e dignidade, e que as liberdades e os  

direitos especificados na declaração devem ser 

garantidos a todos, sem discriminação  de raça, cor, 

sexo, língua, opinião política e religião. Os direitos 

enumerados incluem os direitos civis (tais como 

liberdade de expressão, de consciência, de movimento, 

de se reunir e associar pacificamente) e os direitos 

econômicos e sociais (direito ao trabalho, a um padrão 

de vida adequado, à educação e à participação na vida 

cultural).  O exercício dos direitos e liberdades 

individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e 

liberdades de outrem. 

(Direitos do Homem. Nova Enciclopédia Ilustrada Folha. São 

Paulo: Empresa Folha da Manhã, 1996) 

 

2 
 

3 
 

4 
5 
 

6 
7 
 

8 
9 
 

10 
11 
 

12 
13 
 

14 
 

15 
16 
17 

 
09) De acordo com o texto, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem 
 

(A) foi aceita por quase todos os países, com exceção 

de uns poucos, que não a adotaram. 

(B) foi um primeiro passo na aceitação dos direitos 

humanos, embora não abrangesse todos eles. 

(C) foi adotada pelos países do mundo todo, sem 

exceção, desde o século XIX. 

(D)  limita o exercício de alguns direitos, como o de 

manifestar a opinião política, em situação de risco 

para o país. 

 
 
 
 
 
 
 

10) O exercício dos direitos e liberdades individuais só 

é limitado pelo respeito aos direitos e liberdades de 

outrem. (final do texto). A frase que tem, com 

outras palavras, o mesmo sentido desta é: 
 

(A) A verdadeira liberdade consiste em fazer o que 

devemos. 

(B) O destino dos homens é a liberdade. 

(C) Os direitos de um indivíduo terminam onde 

começam os de outro. 

(D) A liberdade é irmã da solidão. 

 

11) Os seres humanos nascem livres e iguais em 

direitos e dignidade... (L 05 /06). A afirmativa acima 

é reforçada, no texto, no seguinte trecho: 
 

(A) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi 

adotada em 1948... 

(B) (direito ao trabalho, a um padrão de vida adequado, 

à educação e à participação na vida cultural). 

(C) O exercício dos direitos e liberdades individuais só 

é limitado pelo respeito aos direitos e liberdades de 

outrem. 

(D)  ... sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, 

opinião política e religião. 

 

12) Analise as orações abaixo: 
 

I. Anualmente, ao final do curso, os formandos serão 

submetidos ao Exame Nacional de Cursos. 

II. Os jogadores da Seleção Brasileira assistiram os 

jogos pela televisão 

III. O material que precisamos para desenvolver a 

pesquisa de campo não foi encontrado. 

IV. Lembrou-se de todas as informações referentes à 

realização do Provão. 
 

Analisando a regência das frases acima podemos 

concluir que ela está correta somente em: 

(A) Em I, II e III 

(B) Em II e III 

(C) Em I e IV 

(D) Em I, II e IV 

 

13) Assinale a alternativa em que o emprego da crase 

está INCORRETA. 
 

(A) Ao entardecer, assistimos à uma peça teatral. 

(B) Depois do Almoço, ninguém retornou à escola. 

(C) Pensei que o filme fosse semelhante à história real 

(D) Você nunca obedeceu às regras 

 

14) Indique a alternativa que completa corretamente a 

frase: 
 

Estou .....espera de uma certa pessoa, ......quem poderei 

pedir informações .......respeito deste processo. 
 

(A) à – à – a 

(B) a – à – à 

(C) à – a – à  

(D) à – a – a  

 






 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS – PI                                                                                                                  CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Instituto Machado de Assis – IMA       4 

15) Em todas as alternativas as orações estão na voz 

passiva, EXCETO. 
 

(A) As crianças são estimuladas positivamente pelo 

hábito da leitura. 

(B) O mato e a solidão dominaram a antiga fazenda 

(C) A realização da festa será prejudicada pela chuva e 

pelo frio 

(D) Logo no inicio da partida, dois jogadores foram 

expulsos pelo juiz. 

 

 

 

16. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

Benedito Gonçalves negou nesta quinta-feira 

(13/06/2013), pedido da uma empresa para deixar de 

pagar uma dívida de R$ 7,39 bilhões com a Receita 

Federal em razão de débitos de imposto de renda. 

Segundo a Receita Federal, qualquer empresa que 

tem dívidas com a Receita fica impedida de importar 

em razão da certidão de débitos. A empresa em 

questão é: 

(A) Petrobrás 

(B) Avibrás 

(C) Eletrobrás 

(D) Helibrás 

 

17. Cerimônia de abertura da Copa das Confederações 

mostra festa do povo brasileiro. Sobre essa 

cerimônia assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A presidente da República, Dilma Rousseff, foi 

vaiada em rápida aparição no Estádio Nacional 

Mané Garrincha antes da partida entre Brasil e 

Japão, no sábado 15 de junho de 2013 na estreia 

na Copa das Confederações.  

(B) A presença da presidente da República, Dilma 

Rousseff foi anunciada pelo sistema de som logo 

depois que os jogadores das duas seleções 

entraram em campo. Ao lado dela, Joseph Blatter, 

presidente da FIFA, também foi alvo das 

manifestações da torcida. 

(C) O suíço fez um breve discurso, no qual se disse 

muito feliz e chamou os torcedores de “amigos do 

futebol”. Quando se referiu a Dilma, o estádio 

inteiro vaiou, a ponto de Blatter cobrar respeito do 

público. 

(D) Com gols relâmpagos de Neymar e Paulinho e um 

de Jô no final, Brasil estreia com vitória na Copa 

das Confederações com o resultado de 4 X 0.  

 

18. Manifestante levanta uma bandeira de um país 

durante protestos contra o governo do premiê 

Recep Tayyip Erdogan. Milhares de manifestantes, 

em diferentes cidades, realizaram atos em resposta 

à ação da polícia que desalojou à força, neste 

sábado 15 de junho, os últimos manifestantes que 

ocupavam o parque Gezil. O local é o epicentro dos 

protestos contra o governo, que agitam este país 

há duas semanas. O país em questão é 

(A) Arábia Saudita 

(B) Iraque 

(C) Turquia 

(D) Iran 

 

19. Um apresentador da Televisão brasileira abriu o 

seu programa com o discurso abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       O apresentador em questão é: 

(A) Rodrigo Faro 

(B) Fausto Silva 

(C) Augusto Liberato 

(D) Luciano Huck 

 

20. A derrubada da PEC 37 era uma das principais 

bandeiras dos movimentos populares que têm 

tomado às ruas de várias cidades brasileiras e do 

exterior. Analise as afirmações sobre a PEC 37 

I. O objetivo da PEC 37 era alterar a Constituição.  

II. Caso a PEC fosse aprovada, com a inclusão de um 

parágrafo ao artigo 144 da Carta, em nível 

nacional, impediria investigações criminais por 

parte do MPU e de todas as suas divisões 

administrativas, como o Ministério Público Federal 

(MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o 

Ministério Público Militar (MPM). 

III. Entre as investigações que sairiam da alçada dos 

MPs estariam as que se referem a desvio de 

verbas, crime organizado, abusos cometidos por 

agentes dos Estados e violações de direitos 

humanos. 

IV. Se a PEC 37 tivesse sido aprovada, somente as 

polícias poderiam fazer investigação criminal. 

Analisando as afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I e II estão corretas 

(C) Apenas I, II e III estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

 

 
 

ATUALIDADES 

“Muitas vezes eu ouvia falar que o jovem 

brasileiro fica na internet, o jovem brasileiro é alienado… 

Alienado é o cacete! Esses garotos foram inteligentes, 

foram corajosos, motivaram todo mundo. Começou com a 

passagem de ônibus. Mas isso é um pingo de água que 

transbordou. Aqui cada um tem um assunto pra falar, 

contra a corrupção, pela honestidade e competência… 

Outra coisa: acabou aquele negócio no ano que vem: 

ganha a Copa, você ganha à eleição. Copa do Mundo é 

uma coisa, eleição é outra coisa. Tem que ter proposta. E 

agora, com essa virada da página do Brasil, todo mundo 

vai se informar mais para votar melhor. Por isso eu falo 

aqui há 500 anos: urna não é penico. Se todo mundo tiver 

consciência, como a grande maioria que foi às 

manifestações, vamos fazer o Brasil um país digno para 

todo mundo”. 
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21) De acordo co o Art. 198 da Constituição Federal. 

As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as diretrizes abaixo, EXCETO: 

(A) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo; 

(B) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; 

(C) Participação da comunidade. 

(D) Atendimento descentralizado de recursos 

 

22) Quanto à ética no serviço público, analise as 

afirmações que seguem. 

I. No serviço público, a atitude ética está vinculada 

à fixação de um padrão de conduta esperado do 

servidor público, a partir do qual se pode julgar a 

atuação do servidor ou a de pessoas envolvidas 

na vida pública. 

II. A ética no serviço público deve estar sempre 

diretamente relacionada aos princípios, aos 

direitos, às garantias fundamentais e às regras 

constitucionais da administração pública. 

III. Na administração pública, mecanismos de 

controle interno e externo, de responsabilização 

disciplinar e de adequada capacitação profissional 

e funcional são fatores que não influenciam os 

padrões éticos dos servidores públicos. 

IV. Os padrões éticos dos servidores públicos devem 

ter por base o caráter público da função e a sua 

relação com o público, usuário ou não do serviço. 

        Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I, II e IV estão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretos. 

(C) Apenas II e III estão corretos 

(D) Apenas III e IV estão corretos 

 

23) Assinale a alternativa INCORRETA a cerca das 

políticas de saúde 

(A) O sistema único de saúde será financiado, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes.  

(B) Os gestores locais do sistema único de saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público, de acordo com a 

natureza e complexidade de suas atribuições e 

requisitos específicos para sua atuação. 

(C) Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso 

salarial profissional nacional, as diretrizes para os 

Planos de Carreira e a regulamentação das 

atividades de agente comunitário de saúde e 

agente de combate às endemias, competindo à 

União, nos termos da lei, prestar assistência 

financeira complementar aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, para o cumprimento do 

referido piso salarial. 

(D) Além das hipóteses já previstas na Constituição 

Federal, o servidor que exerça funções 

equivalentes às de auxiliar de Consultório 

Odontológico ou de atendente de saúde poderá 

perder o cargo em caso de descumprimento dos 

requisitos específicos, fixados em lei, para o seu 

exercício. 

 

24) O flúor é a substância utilizada para prevenção e 

tratamento da doença cárie. Assinale qual das 

formas abaixo NÃO está indicada com esta 

finalidade: 

(A) Bochechos diários na concentração 0,05%. 

(B) Verniz com flúor. 

(C) Aplicação tópica. 

(D) Água fluoretada na concentração de 500 ppm. 

 

25) A aplicação tópica de flúor é um dos métodos mais 

empregados pela equipe de saúde no controle da 

doença cárie. Assinale a opção INCORRETA 

acerca da utilização desse método. 

(A) Em crianças menores, nas quais o risco de 

deglutição é maior, deve-se dar preferência à 

utilização de vernizes fluoretados.  

(B) Em casos de deglutição involuntária de flúor 

durante a aplicação tópica, um dos sinais de 

intoxicação aguda é o vômito. 

(C) A frequência da aplicação tópica profissional 

independe da atividade da doença cárie.  

(D) A água de abastecimento público e os dentifrícios 

fluoretados funcionam como aplicações tópicas em 

concentrações mais baixas que as profissionais. 

 

26) De acordo com o Art. 199 da Constituição Federal. 

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. A 

cerca disso assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência às 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) É permitida a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos. 

(C) É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

(D) 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, bem como a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 






 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS – PI                                                                                                                  CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Instituto Machado de Assis – IMA       6 

27) Os materiais odontológicos necessitam de alguns 

cuidados no seu manuseio para a manutenção de 

suas propriedades. Com relação a esses cuidados, 

analise as afirmações abaixo. 

I. As resinas compostas devem ser armazenadas em 

local com temperatura controlada. A exposição 

excessiva ao calor pode danificar o produto e 

interferir nas suas propriedades. 

II. Os cimentos de ionômero de vidro convencionais 

não necessitam de armazenamento em local 

refrigerado. 

III. Os cimentos de ionômero de vidro devem ser 

espatulados vigorosamente por 2 a 3 minutos. 

IV. O cimento de hidróxido de cálcio é usado como 

material de restauração provisória na proporção de 

uma porção de pó para duas gotas de líquido. 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I e II 

(B) Apenas I e IV 

(C) Apenas II e III 

(D) Apenas II, III e IV 

 

28) A biossegurança envolve o conjunto de ações que 

visam ao controle de infecção no ambiente de 

trabalho e tem, como princípios básicos, a 

esterilização e a desinfecção. Com referência a 

esse assunto, analise as afirmações abaixo. 

I. A correta esterilização do instrumental deve seguir 

a seguinte sequencia de passos: lavagem, imersão 

em detergentes enzimáticos, enxágue, secagem, 

empacotamento, esterilização e armazenamento. 

II. Em odontologia, a esterilização por meios físicos é 

realizada em autoclaves ou estufas, e por meios 

químicos com o glutaraldeído a 2% e álcool etílico a 

70%. 

III. Para se fazer a descontaminação de instrumentais 

e superfícies, devem ser usadas luvas de borracha 

reutilizáveis, desde que não estejam furadas ou 

rasgadas. 

IV. Na autoclave por gravidade, o tempo de 

esterilização é de 20 minutos a 121 ºC (a uma 

atmosfera de pressão), e por autovácuo é de 4 

minutos a 132 ºC. 

Após análise dos itens acima podemos concluir que: 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas I e IV estão corretas 

(C) Apenas III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, II e III estão corretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) Ainda acerca de biossegurança, analise as 

afirmações abaixo: 

I. Brocas de aço, carbide ou tungstênio podem ser 

esterilizados em autoclave ou estufa. 

II. A contagem do tempo para esterilização deve ser 

iniciada quando a estufa for ligada. 

III. Para esterilização de instrumental em solução 

aquosa de glutaraldeído a 2%, o tempo de imersão 

é de 10 horas e para a desinfecção o tempo de 

imersão é de 30 minutos. 

IV. A esterilização das canetas de alta e baixa rotação 

deve ser feita preferencialmente em autoclave. 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que a quantidade de itens corretos é igual a: 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

 

30) A respeito da educação em saúde bucal, analise as 

afirmações abaixo: 

I. Os pais das crianças portadoras de fissuras 

labiopalatais devem ser orientados para higienizar 

a área fissurada com cotonete umedecido. 

II. No controle da doença periodontal, são importantes 

à ação educativa e os procedimentos preventivos 

realizados pela equipe de saúde. 

III. A educação em grupos tem poder multiplicador e 

depende da habilidade do educador e da existência 

de um interesse comum à maioria. 

IV. Como medida de promoção de saúde bucal é 

importante restringir o uso de doces na merenda. 

Após análise das afirmações açaima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Todas estão corretas 

 

31) Quantos aos cuidados em biossegurança 

subdividimos as brocas em, EXCETO: 

(A) Brocas para alta e baixa rotação. 

(B) Brocas para procedimentos críticos. 

(C) Brocas para procedimentos semi-críticos. 

(D) Brocas endodônticas. 

 

32) De acordo com o Art. 200 da Constituição Federal. 

Ao sistema único de saúde compete, além de 

outras atribuições, nos termos da lei as citadas 

abaixo, EXCETO. 

(A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar 

da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

(B) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; 

(C) Emaranhar a formação de recursos humanos na 

área de saúde; 
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(D)  Participar da formulação da política e da execução 

das ações de saneamento básico; 

 

33) No que diz respeito à atuação do auxiliar de 

consultório odontológico, assinale a opção 

CORRETA. 

(A) É seu papel organizar o atendimento, agendar as 

consultas e executar os procedimentos operatórios 

de menor complexidade.  

(B) É sua responsabilidade exclusiva a ação de 

educação e promoção de saúde. 

(C) É fundamental a sua atuação no controle de 

infecção durante o atendimento clínico.  

(D) É sua responsabilidade exclusiva a utilização de 

todos os meios de esterilização disponíveis no 

ambiente de trabalho. 

 

34) Tendo em vista que a escovação é o meio 

mecânico mais difundido para o controle não 

profissional da placa bacteriana, assinale a opção 

incorreta acerca da higienização bucal. 

(A) Para o controle da placa bacteriana, a variável que 

mais interfere é a habilidade do paciente na sua 

remoção. 

(B) Pacientes com deficiências motoras ou doenças 

que limitam a destreza manual devem dar 

preferência ao uso de escovas elétricas. 

(C) A utilização de palitos triangulares está totalmente 

contraindicada para limpeza interproximal. 

(D) O uso de dentifrícios proporciona um efeito 

adicional à limpeza proporcionada pela escova. 

 

35) Assinale a alternativa onde estão listados apenas 

instrumentais utilizados em procedimentos 

cirúrgicos: 

(A) Espelho bucal, sonda exploradora, lâmina de 

bisturi, extirpa-nervos. 

(B) Fórceps, alavanca, portas-agulha, sindesmótomo. 

(C) Pinça clínica, seringa carpule, lima do tipo K e 

lâmina de bisturi. 

(D) Pinça hemostática, seringa Luer, brunidor, 

alavanca. 

 

36) Todas as afirmativas sobre Educação em Saúde 

estão corretas, EXCETO. 

(A) Deve ser realizada levando em consideração o 

público alvo. 

(B) Visa alcançar a mudança de comportamento do 

indivíduo. 

(C) As atividades educativas devem motivar o paciente. 

(D) Para ser eficaz deve passar o máximo de 

informações ao paciente. 

37) Durante a realização dos levantamentos 

epidemiológicos na área de saúde bucal deve-se 

proceder conforme os preceitos de biossegurança. 

Sendo assim, todos os membros da equipe de 

campo (examinadores, anotadores e monitores) 

devem estar permanentemente atentos de modo a 

se protegerem e protegerem os que se submetem 

aos exames. As principais medidas de 

biossegurança a serem seguidas pelo anotador 

(que geralmente é o Auxiliar de Consultório 

Dentário ou Atendente de Serviço Bucal) estão 

listadas abaixo, EXCETO: 

(A) Usar avental. Gorros são facultativos. 

(B) Manipular, com exclusividade, lápis, canetas, fichas 

e prancheta. 

(C) Não manipular o instrumental para exames que 

deverá ficar a cargo do monitor. 

(D) Usar gorro, máscara, óculos de proteção e luvas 

descartáveis. 

 

38) De acordo com a Constituição Federal em seu Art. 

200. Ao sistema único de saúde compete, além de 

outras atribuições, nos termos da lei as citadas 

abaixo, EXCETO. 

(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) Participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

(D) Implicar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

 

39) Com relação à higiene bucal, assinale a alternativa 

CORRETA. 

(A) Para a remoção da placa bacteriana através da 

técnica do polimento coronário são utilizadas 

escovas de Robson e taças de borracha acopladas 

a um contra-ângulo de baixa rotação. 

(B) Existem diferentes técnicas de escovação dentária, 

geralmente baseiam-se no tipo de escova utilizada, 

sendo que as escovas elétricas apresentam 

melhores resultados. 

(C) Nas superfícies interproximais, o acúmulo de placa 

bacteriana se dá principalmente próximo à região 

oclusal ou incisal. 

(D) O uso do fio dental regularmente é um importante 

método para prevenção da cárie dentária, pois 

todos os tipos de fio dental são fluoretados. 

 

40) A qualidade da imagem radiográfica depende da 

correta indicação da técnica radiográfica, o tipo de 

filme utilizado, o tempo de exposição e o uso de 

soluções e locais de processamento adequados. 

Dentre as alternativas abaixo assinale a 

INCORRETA: 

(A) A sequência correta para o processamento 

radiográfico é revelador, água e fixador. 

(B) No revelador a radiografia deve ser agitada, pois 

diminui o tempo desse passo operatório. 

(C) O processamento radiográfico deve ser realizado 

em câmaras escuras. 

(D) Após a fixação da radiografia deve-se enxaguá-la 

em bastante água corrente para evitar o 

manchamento. 

 







