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CONHECIMENTO GERAL 

 

Leia o texto a seguir e responda às 

questões de 1 a 10:  

 

A ética coletiva e o jeitinho brasileiro 

Ricardo Semler, homem de negócios bem 

sucedido, em seu best-seller ‘Virando a Própria 

Mesa’, alega que “é impossível ser industrial 

neste país sem ser corrupto”, tantos e tamanhos 

são os esquemas que envolvem essa atividade 

que não resta alternativa senão fazer parte deles 

ou perecer.  

De certa forma, embora a exorbitante 

carga tributária a que estão submetidas as 

empresas brasileiras não deixe dúvidas do 

quanto a afirmativa se aproxima da realidade, é 

fato também que todo o restante da sociedade se 

utiliza dessa mesma lógica para justificar suas 

ações despidas de qualquer sentido de ética.  E 

isso se generalizou de tal forma que não 

podemos mais falar sequer de ações pontuais, 

mas de uma cultura que se instalou e passou a 

fazer parte do cotidiano das pessoas que sequer 

conseguem fazer a distinção entre certo e errado, 

entre ético e não ético no convívio social. 

A corrupção é mera consequência desse 

padrão moral no qual somos iniciados desde a 

mais tenra idade. A desonestidade, o engano e a 

falta de caráter é algo intrínseco e altamente 

difundido na maioria das atividades que se 

desenvolvem neste país. Daí porque me 

posiciono como um ferrenho combatente do tal 

"jeitinho brasileiro".  

Se fizermos uma pesquisa nas ruas, será 

bem provável que muitos digam ser da mesma 

opinião, mas na prática do dia-a-dia as mesmas 

pessoas que fazem tal afirmativa cometem atos 

que vão desde conseguir um lugar na frente de 

uma fila ou calar-se ao receber um benefício 

indevido da previdência, até se manter na folha 

de pagamento de empresa pública na qual nunca 

desenvolveu qualquer atividade. E todos se 

acham plenamente justificados na crença de que 

"estou pegando de volta um pouco do muito que 

o governo me tira!". Não resta dúvida de que 

esse tipo de pensamento aplaca muitas 

consciências a partir do momento em que 

reconhecemos que o governo fica longe de 

cumprir a sua parte.  

Só que isso não se pode constituir em 

fator decisivo para a perda generalizada de 

referenciais e de renúncia absoluta ao sentido de 

valores pelas pessoas. Vou mais longe quando 

se trata de avaliar essa prática quando utilizada 

com conotação de malandragem.  

Se ainda existe a vontade de enganar, a 

real intenção de ser malandro, ainda há 

esperança de que o processo seja revertido, pois 

a pessoa sabe que está cometendo um ilícito, 

tem o conhecimento de que está utilizando um 

recurso desleal ou desonesto. O mais grave – e 

é o que já está amplamente difundido na cultura 

deste país – é quando os indivíduos perdem a 

noção de que tais atitudes se constituem em 

ações desonestas.  

Eu tenho muito mais medo dos indivíduos 

aéticos do que dos antiéticos, porque estes 

últimos têm consciência plena de que estão 

cometendo um ato ilícito, e isso faz o divisor de 

águas. Quando se perde a noção entre o lícito e 

o ilícito, como acontece no Brasil, e a população 

acha muito comum cometer o pequeno "delito 

nosso de cada dia", aí sim, tem-se o maior 

indicador de que a moral pública sofreu uma 

derrocada significativa, e não se sabe mais se 

isso poderá ser revertido um dia.  

O contexto está degenerado de tal forma, 

com seu esquema de valores tão deturpado, que 

tudo passa a ser válido, desde que o final seja 

considerado   "uma   boa   causa".    

Li   certa   vez   um   artigo que classifica 

a corrupção em vários níveis e mostra que ela já 

começa dentro de casa, quando se usa até a 

carteira de estudante de um irmão para pagar 

"meia" no cinema. E o comportamento tolerante, 
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a complacência usual das pessoas com a 

corrupção do cotidiano é que se configura 

inaceitável.  

O país do "jeitinho" é a mais verdadeira 

das nossas realidades! Afinal, o negócio é levar 

vantagem em tudo, certo? Enquanto não nos 

cobrarmos, cada um de si mesmo, – até que isto 

se torne uma prática comum – uma postura ética 

de tolerância zero, nada vai mudar.  

 

Fonte: BOLDSTEIN, Luiz Roberto. Disponível 
em:< www.diferencialbr.com.br>. 
 

1- De qual país trata o texto: 

A. França. 

B. Inglaterra. 

C. Afeganistão. 

D. Brasil. 

E. Índia.  

 

2- A temática principal do texto é: 

A. Corrupção no Brasil. 

B. Paz mundial. 

C. Terceira Guerra Mundial. 

D. Futebol brasileiro. 

E. Política. 

 

3- No trecho: “De certa forma, embora a 

exorbitante carga tributária a que estão 

submetidas as empresas brasileiras não 

deixe dúvidas do quanto a afirmativa se 

aproxima da realidade [...]”, a palavra 

‘exorbitante’ é um: 

A. Pronome. 

B. Substantivo. 

C. Verbo. 

D. Adjetivo. 

E. Advérbio. 

 

4- No trecho: “E isso se generalizou de tal 

forma que não podemos mais falar 

sequer de ações pontuais, mas de uma 

cultura que se instalou e passou a fazer 

parte do cotidiano das pessoas que 

sequer conseguem fazer a distinção entre 

certo e errado, entre ético e não ético no 

convívio social.”, a cultura da qual o autor 

trata refere-se ao: 

A. “Jeitinho brasileiro”/corrupção. 

B. “Jeitinho brasileiro”/ser correto.  

C. Ser correto. 

D. Ser ético. 

E. Não saber o que fazer. 

 

5- Conforme o autor, “A desonestidade, o 

engano e a falta de caráter é [...]”: 

A. Algo que não faz parte do Brasil. 

B. Algo que só acontece em países de 

primeiro mundo. 

C. Algo que só é feito pelos políticos 

brasileiros. 

D. Algo intrínseco e muito difundido em 

grande parte das atividades que se 

desenvolvem no Brasil. 

E. Algo que só é feito pela população 

brasileira de baixa renda. 

 

6- O autor exemplifica alguns atos que 

podem ser considerados corruptos: 

A. Conseguir um lugar na frente de uma fila; 

calar-se ao receber um benefício indevido 

da previdência; manter-se na folha de 

pagamento de empresa pública na qual 

nunca desenvolveu qualquer atividade. 

B. Conseguir uma moradia popular mesmo 

tendo renda considerada alta. 

C. Conseguir um benefício da Previdência 

Social por invalidez e não ser inválido. 

D. Conseguir comprar um carro e não pagar 

as prestações. 

E. Ter multas de trânsito por excesso de 

velocidade e não pagar. 

 

7- No trecho: “Quando se perde a noção 

entre o lícito e o ilícito, como acontece no 

Brasil, e a população acha muito comum 

cometer o pequeno "delito nosso de cada 
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dia", aí sim, tem-se o maior indicador de 

que a moral pública sofreu uma 

derrocada significativa [...]”, as palavras 

‘ilícito’ e ‘derrocada’ significam, 

respectivamente: 

A. Legal e Surpreendente. 

B. Ilegal e Surpreendente. 

C. Honesto e Queda. 

D. Desonesto e Queda. 

E. Desonesto e ascensão. 

 

8- A expressão “delito nosso de cada dia", 

utilizada no texto, é uma sátira de qual 

frase: 

A. “O pão nosso de cada dia”. 

B. “O dinheiro nosso de cada dia”. 

C. “A fome nossa de cada dia”. 

D. “A corrupção nossa de cada dia”. 

E. “O trabalho nosso de cada dia”.  

 

9- Para o autor, conforme leitura feita em um 

artigo, a corrupção começa: 

A. No trabalho. 

B. Na escola. 

C. Em festas. 

D. Em casa. 

E. Na política. 

 

10- Conforme o autor, há algumas atitudes 

que podem reverter a situação de 

corrupção no Brasil: 

A. Cobrar cada um de si, até que isto se 

torne uma prática comum, uma conduta 

ética de tolerância zero. 

B. Cobrar das crianças uma conduta ética. 

C. Cobrar dos adultos uma conduta ética. 

D. Cobrar dos empresários mais impostos. 

E. Cobrar dos políticos transparência dos 

atos. 

 

Leia o texto a seguir e responda às 

questões de 11 a 20:  

Português 

A Língua Portuguesa ou apenas 

português é uma língua originada no galego-

português, idioma falado no Reino da Galiza e no 

norte de Portugal. Os portugueses foram os 

primeiros europeus a lançar-se ao mar no 

período das Grandes Navegações Marítimas.  

Em virtude dessa expansão marítima, 

motivada por questões comerciais, deu-se a 

difusão da língua nas terras conquistadas, entre 

elas, o Brasil, cuja língua primária é o português.  

A influência da cultura portuguesa por 

aqui foi tamanha que acabou definindo o idioma 

oficial da terra recém-conquistada. O mesmo 

aconteceu em outras partes do mundo, 

principalmente na África, onde países como 

Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné 

Equatorial, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 

utilizam, além de vários dialetos, a língua de 

Camões, Fernando Pessoa e de nosso genial 

Machado de Assis. 

Além dos países africanos, o português 

chegou a Macau, Timor-Leste e em Goa, países 

asiáticos que também foram colonizados ou 

dominados por Portugal.  

Hoje, a língua portuguesa é a 5ª língua 

mais falada no mundo e a mais falada no 

hemisfério sul da Terra, contando com 

aproximadamente 280 milhões de falantes em 

diferentes continentes.  

De acordo com estimativas da 

Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO, o 

português, depois do inglês e do espanhol, é um 

dos idiomas que mais crescem entre as línguas 

europeias, além de ser a língua com maior 

potencial de crescimento como língua 

internacional na África e na América do Sul. Se 

as estimativas se confirmarem, é possível que, 

até o ano de 2050, nosso idioma conte com mais 

de 400 milhões de falantes ao redor do mundo! 

O português, assim como vários outros 

idiomas, sofreu uma evolução histórica, fato que 

comprova a organicidade de nossa língua. Ao 
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longo dos séculos, outras línguas e dialetos 

influenciaram sua composição, resultando no 

idioma tal qual o conhecemos hoje.  

É importante ressaltar que o português 

brasileiro, hoje o mais estudado, falado e escrito 

no mundo, apresenta importantes diferenças em 

relação ao português falado em Portugal, 

especialmente no que diz respeito ao 

vocabulário, à pronúncia e à sintaxe.  

Tais diferenças deram origem a dois 

padrões de linguagem diferentes, o que não 

significa que um seja mais correto do que o outro. 

Nossa língua é rica em variedades, e essas 

variedades, sobretudo regionais, não 

inviabilizam a sua compreensão, ainda que 

dificuldades pontuais possam acontecer. 

Além das variações linguísticas, a língua 

portuguesa também possui diferentes registros, 

adotados de acordo com as necessidades 

comunicacionais dos falantes. Esses registros 

referem-se aos níveis de linguagem e 

estabelecem diferenças entre a linguagem culta 

(determinada pela norma-padrão) e a linguagem 

coloquial, empregada em diferentes situações de 

nosso cotidiano. Tais aspectos apenas 

comprovam a riqueza e a diversidade de nosso 

idioma, reforçando a importância de estudá-lo e 

compreendê-lo.  

 

Fonte: Luana Castro. Disponível em: < 
+http://brasilescola.uol.com.br/portugues/>.  

 

11- A temática central do texto é: 

A. Sobre a Língua Portuguesa falada em 

Portugal. 

B. Sobre a Língua Portuguesa falada em 

países europeus. 

C. Sobre as Línguas Portuguesa e Italiana 

faladas no Brasil. 

D. Sobre a Língua Portuguesa estudada, 

falada e escrita no Brasil. 

E. Sobre os dialetos falados no Brasil. 

 

12- A Língua Portuguesa tem origem no idioma: 

A. Francês. 

B. Italiano. 

C. Espanhol.  

D. Galego-Português. 

E. Mandarim. 

 

13- Na frase: “Tais aspectos apenas 

comprovam a riqueza e a diversidade de 

nosso idioma, reforçando a importância 

de estudá-lo e compreendê-lo’, a palavra 

apenas é um:  

A. Advérbio de Exclusão. 

B. Advérbio de Dúvida. 

C. Verbo. 

D. Pronome. 

E. Substantivo.  

 

14- De acordo com o texto, a Língua Portuguesa 

é: 

A. A 5ª língua mais falada no mundo; a 

menos falada no hemisfério sul da Terra; 

com aproximadamente 200 milhões de 

falantes. 

B. A 4ª língua mais falada no mundo; a mais 

falada no hemisfério sul da Terra; com 

aproximadamente 280 milhões de 

falantes. 

C. A 5ª língua mais falada no mundo; com 

aproximadamente 281 milhões de 

falantes. 

D. A 5ª língua mais falada no mundo; a mais 

falada no hemisfério sul da Terra; com 

aproximadamente 280 milhões de 

falantes. 

E. A língua mais falada no mundo; a mais 

falada no hemisfério sul da Terra; com 

aproximadamente 280 milhões de 

falantes. 

 

15- De acordo com estimativas da Unesco, a 

Língua Portuguesa poderá ser falada até 

2050 por:  
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A. Mais de 400 milhões de falantes no 

mundo. 

B. Mais de 400 milhões de falantes no Brasil. 

C. Mais de 300 milhões de falantes no 

mundo. 

D. Mais de 400 milhões de falantes em 

Portugal e no Brasil. 

E. Menos de 400 milhões de falantes no 

mundo. 

 

16- Na frase: “Nossa língua é rica em 

variedades, e essas variedades, 

sobretudo regionais, não inviabilizam a 

sua compreensão, ainda que dificuldades 

pontuais possam acontecer.”, a palavra 

‘rica’ é considerada:  

A. Advérbio. 

B. Verbo. 

C. Substantivo. 

D. Adjetivo. 

E. Pronome. 

 

17- Conforme dados da Unesco, o português é 

um dos idiomas que: 

A. Depois do inglês e do espanhol, é um dos que 

mais crescem entre as línguas indígenas. 

B. Depois do inglês, do espanhol e do italiano, é 

um dos que mais crescem entre as línguas 

europeias. 

C. Depois do espanhol e do italiano, é um dos 

que mais crescem entre as línguas 

europeias. 

D. Depois do inglês e do espanhol, é um dos que 

mais crescem entre as línguas europeias. 

E. Depois do inglês, é um dos que mais crescem 

entre as línguas europeias. 

 

18- Além do Brasil, há países africanos que 

adotaram também a Língua Portuguesa, a 

saber: 

A. Itália, França, Angola, Cabo Verde e São 

Tomé e Príncipe. 

B. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné 

Equatorial, Guiné-Bissau e Estados 

Unidos da América. 

C. Moçambique, Angola, Cabo Verde e 

China. 

D. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné 

Equatorial, Guiné-Bissau e São Tomé e 

Príncipe. 

E. Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, 

Guiné-Bissau e Estados Unidos da 

América. 

 

19- De acordo com o texto, a Língua Portuguesa 

atualmente é: 

A. Rica em variedades, sobretudo regionais. 

B. Rica em variedades, sobretudo 

internacionais. 

C. Pobre em variedades, sobretudo 

internacionais. 

D. Não sofreu influências ao longo dos 

séculos. 

E. Foi influenciada por línguas africanas. 

 

20- Na frase: “O país do "jeitinho" é a mais 

verdadeira das nossas realidades! Afinal, 

o negócio é levar vantagem em tudo, 

certo?”, os sinais de pontuação utilizados, 

em ordem sequencial, são: 

 

A. Aspas, Ponto de Exclamação, Vírgula e 

Ponto de Interrogação. 

B. Aspas, Ponto Final e Reticências.  

C. Aspas, Vírgula e Ponto de Interrogação. 

D. Ponto de Exclamação, Aspas e Vírgula. 

E. Ponto de Exclamação, Aspas, Vírgula e 

Ponto de Interrogação.  
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21- Sobre o processo de esterilização com 

autoclaves, qual o ciclo correto para este tipo 

de equipamento? Assinale a opção correta.  

 

A. 121-124 oC – 1,0 atm – 18minutos 

B. 121-124 oC – 1,0 atm – 20minutos 

C. 111-121 oC – 1,0 atm – 20minutos 

D. 121-124 oC – 1,0 atm – 15minutos 

E. 111-121 oC – 1,0 atm – 15minutos 

 

22- Preferencialmente como devem ser 

acondicionados os materiais empacotados 

dentro das autoclaves para o procedimento 

de esterilização? Assinale a opção correta. 

 

A. Empilhadas com o lado do papel grau 

cirúrgico voltado para baixo 

B. Empilhadas com o plástico voltado para 

baixo 

C. Posicionadas no sentido vertical sem 

acumular uns sobre os outros 

D. Empilhados, sem restrição 

E. Nenhuma das alternativas 

 

23- Qual o método de esterilização mais utilizado 

em consultórios odontológicos e permitidos 

pela vigilância sanitária? Assinale a opção 

correta 

A. Esterilização pelo método químico de 

vapor 

B. Esterilização pelo método químico de 

vapor e pressão 

C. Esterilização pelo método físico de calor 

D. Esterilização pelo método físico de vapor 

e pressão (calor seco) 

E. Esterilização pelo método físico de vapor 

e pressão (calor úmido) 

 

24- Na central de esterilização, a área onde se 

realiza a limpeza dos materiais contaminados 

denomina-se: (assinale a opção correta) 

A. Área de expurgo 

B. Área contaminada 

C. Área de repuxo 

D. Área de preparo 

E. Área de descontaminação 

 

25- Com relação à limpeza do consultório, 

assinale a alternativa correta: 

A. É o processo de destruição de todas as 

formas de vida microbiana, inclusive as 

esporuladas, mediante aplicação de 

agentes físicos e/ou químicos 

B. As operações de limpeza compreendem a 

escovação com água e sabão, fricção com 

álcool 70% e esfregação 

C. A varredura e espanação seca devem ser 

realizadas, pois estas práticas permitem a 

remoção das sujidades sem que haja 

contaminação e umidificação de tecidos 

e/ou toalhas para limpar o chão 

D. Realizar varredura seca a cada troca de 

paciente 

E. A limpeza deve ser em único sentido, de 

cima para baixo e em linhas paralelas, 

nunca em movimentos de vai e vem 

 

26- Com relação aos prontuários odontológicos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

A. O tempo de guarda do prontuário é de 

cinco anos após o último comparecimento 

do paciente 

B. O prontuário odontológico não é um 

documento único, fazendo parte dele toda 

a documentação e peças produzidas em 

função do tratamento dentário, inclusive 

bilhetes e orientações trocados entre as 

partes 
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C. É dever fundamental do cirurgião-dentista 

manter atualizados os prontuários na 

forma das normas em vigor, e conservá-

los em arquivo próprio, seja na forma física 

ou digital 

D. É infração ética negar ao paciente acesso 

a seu prontuário e deixar de lhe fornecer 

cópia quando solicitada, bem como deixar 

de lhe dar explicações necessárias à sua 

compreensão, salvo quando ocasionem 

riscos ao próprio paciente ou a terceiros 

E. O prontuário é do paciente, e o mesmo 

pode ter acesso a qualquer momento 

 

27- Qual a definição correta para o termo 

DESINFECÇÃO? Assinale a opção correta 

A. É o processo de destruição de todas as 

formas de vida microbiana, inclusive as 

esporuladas, mediante aplicação de 

agentes físicos e/ou químicos 

B. É o processo físico ou químico que elimina 

a maioria dos micro-organismos 

patogênicos de objetos inanimados e 

superfícies, com exceção de esporos 

bacterianos 

C. É o procedimento que visa o controle da 

infecção a partir do uso de substâncias 

biocidas de uso na pele ou mucosas 

D. É o conjunto de métodos empregados 

para impedir que determinado local, 

superfície, equipamento e/ou instrumental 

seja contaminado 

E. É o método de eliminação parcial ou total 

de microrganismos dos artigos e 

superfícies. (Imersão em detergente 

enzimático por 5 minutos). 

 

28- Qual a definição correta para o termo 

ANTISSEPSIA? Assinale a opção correta. 

A. É o processo de destruição de todas as 

formas de vida microbiana, inclusive as 

esporuladas, mediante aplicação de 

agentes físicos e/ou químicos 

B. É o processo físico ou químico que elimina 

a maioria dos micro-organismos 

patogênicos de objetos inanimados e 

superfícies, com exceção de esporos 

bacterianos 

C. É o procedimento que visa o controle da 

infecção a partir do uso de substâncias 

biocidas de uso na pele ou mucosas 

D. É o conjunto de métodos empregados 

para impedir que determinado local, 

superfície, equipamento e/ou instrumental 

seja contaminado 

E. É o método de eliminação parcial ou total 

de microrganismos dos artigos e 

superfícies. (Imersão em detergente 

enzimático por 5 minutos). 

 

29- Qual a definição correta para o termo 

ASSEPSSIA? Assinale a opção correta. 

A. É o processo de destruição de todas as 

formas de vida microbiana, inclusive as 

esporuladas, mediante aplicação de 

agentes físicos e/ou químicos 

B. É o processo físico ou químico que elimina 

a maioria dos micro-organismos 

patogênicos de objetos inanimados e 

superfícies, com exceção de esporos 

bacterianos 

C. É o procedimento que visa o controle da 

infecção a partir do uso de substâncias 

biocidas de uso na pele ou mucosas 

D. É o conjunto de métodos empregados 

para impedir que determinado local, 

superfície, equipamento e/ou instrumental 

seja contaminado 

E. É o método de eliminação parcial ou total 

de microrganismos dos artigos e 

superfícies. (Imersão em detergente 

enzimático por 5 minutos). 

 

30- Qual a definição correta para o termo 

ESTERILIZAÇÃO? Assinale a opção correta. 

A. É o processo de destruição de todas as 

formas de vida microbiana, inclusive as 
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esporuladas, mediante aplicação de 

agentes físicos e/ou químicos 

B. É o processo físico ou químico que elimina 

a maioria dos micro-organismos 

patogênicos de objetos inanimados e 

superfícies, com exceção de esporos 

bacterianos 

C. É o procedimento que visa o controle da 

infecção a partir do uso de substâncias 

biocidas de uso na pele ou mucosas 

D. É o conjunto de métodos empregados 

para impedir que determinado local, 

superfície, equipamento e/ou instrumental 

seja contaminado 

E. É o método de eliminação parcial ou total 

de microrganismos dos artigos e 

superfícies. (Imersão em detergente 

enzimático por 5 minutos). 

 

31- Qual a correta definição para o termo 

DESCONTAMINAÇÃO? Assinale a opção 

correta. 

A. É o processo de destruição de todas as 

formas de vida microbiana, inclusive as 

esporuladas, mediante aplicação de 

agentes físicos e/ou químicos 

B. É o processo físico ou químico que elimina 

a maioria dos micro-organismos 

patogênicos de objetos inanimados e 

superfícies, com exceção de esporos 

bacterianos 

C. É o procedimento que visa o controle da 

infecção a partir do uso de substâncias 

biocidas de uso na pele ou mucosas 

D. É o conjunto de métodos empregados 

para impedir que determinado local, 

superfície, equipamento e/ou instrumental 

seja contaminado 

E. É o método de eliminação parcial ou total 

de microrganismos dos artigos e 

superfícies. (Imersão em detergente 

enzimático por 5 minutos). 

 

32- A transmissão das doenças do paciente para 

a equipe, da equipe para o paciente, de 

paciente para paciente ou do 

estabelecimento para comunidade, é o 

conceito de: Assinale a opção correta. 

A. Virulência 

B. Aerosol 

C. Infecção odontológica 

D. Infecção cruzada 

E. Infecção hospitalar 

 

33- De acordo com a classificação da área de 

trabalho relacionada com o grau de 

contaminação, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A. A zona de tratamento corresponde a 

superfície da mesa, cadeira odontológica 

e espaços adjacentes, onde é aplicado o 

mais alto nível de higiene. 

B. A zona periférica necessita 

obrigatoriamente ser desinfetada 

regularmente entre os pacientes 

C. As superfícies da zona periférica 

normalmente não ficam em contato com o 

paciente ou com grandes quantidades de 

material infectado 

D. A zona limite de tratamento deve ser 

desinfetada com desinfetante de ação 

intermediária e coberta com barreiras 

E. A zona de tratamento necessita ser 

desinfetada rotineiramente, no começo do 

dia e nos intervalos entre cada paciente, 

com desinfetante de ação intermediária 

 

34- Sobre os métodos de monitoração dos ciclos 

de esterilização assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A. Este monitoramento pode ser realizado 

somente por indicadores físicos e 

químicos. Os Biológicos são realizados a 

fim de detectar falhas nos processos de 

desinfecção. Por meio destes 

procedimentos é possível assegurar a 
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eficácia dos processos de esterilização 

utilizados 

B. Não se deve utilizar os instrumentais de 

pacotes que apresentem a fita indicadora 

química com as listas descoradas, pois o 

processo de esterilização pode não ter se 

dado corretamente 

C. Os indicadores físicos fazem parte do 

equipamento, estando localizados no 

painel frontal com fácil visualização.  São 

constituídos por manômetros, lâmpadas 

pilotos e termostatos 

D. Os indicadores químicos internos são 

colocados na região de mais difícil acesso 

do agente esterilizante, que geralmente é 

o centro geométrico do pacote e indicam 

se o vapor penetrou até aquele ponto. Não 

está presente em todos os pacotes nem 

em todos os ciclos de esterilização 

E. Os indicadores químicos externos 

aplicados a tiras de papel, as quais 

alteram a coloração quando submetidos 

às condições de esterilização, estão 

presentes em todos os pacotes 

submetidos à esterilização 

 

35- Ao final do processo de manejo dos resíduos 

de saúde é realizado o encaminhamento e 

tratamento destes resíduos. Assinale a 

alternativa correta: 

A. Estes resíduos devem ser encaminhados 

para tratamento específico a fim de ativar 

os microrganismos presentes, devendo 

ser coletados e transportados por veículos 

apropriados, visando a preservação da 

saúde pública e controle da poluição 

ambiental 

B. Entre os tratamentos indicados para os 

resíduos do GRUPO A (Infectantes) estão 

a desinfecção por meio de incineração, 

autoclavagem e uso de micro-ondas 

C. Os resíduos do grupo D devem ser 

coletados por empresa especializada, com 

Licença de Funcionamento liberada por 

órgãos ambientais competentes 

D. O transporte e tratamento pode ser feito 

por serviço público comum em Unidades 

Básicas de Saúde do Município 

E. Nenhuma das alternativas 

 

36- O manejo e a segregação dos resíduos 

odontológicos consistem na separação dos 

resíduos no local de sua geração, de acordo 

com suas características físicas, químicas e 

biológicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos. Para tal, a partir de uma prévia 

identificação, cada tipo deve ser colocado em 

recipiente distinto. Qual a definição correta 

para os resíduos do GRUPO B? Assinale a 

opção correta 

A. Soluções para desinfecção e ou 

esterilização de instrumental e superfícies, 

assim como soluções reveladoras e 

fixadoras de radiografias e metais 

pesados como mercúrio  

B. Plásticos e papéis de escritório, recepção 

ou copa 

C. Gaze, algodão, campos, pontas de 

sugadores descartáveis, luvas que 

entraram em contato com fluidos corporais 

do paciente 

D. Agulhas de anestesia e sutura, lâminas de 

bisturi, limas e brocas 

E. Nenhuma das alternativas 

 

37- Sobre os resíduos perfuro cortantes, assinale 

a opção correta: 

A. Devem ser depositados em embalagens 

rígidas, impermeáveis, com tampa e 

identificadas com rótulo infectante. Devem 

ser lacradas com fitas adesivas quando 

atingirem 2/3 da capacidade, e 

acondicionadas no saco branco 

juntamente com o resíduo infectante 

B. Devem ser depositados em embalagens 

rígidas, permeáveis, com tampa e 

identificadas com rótulo infectante. Devem 
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ser lacradas com fitas adesivas quando 

atingirem 2/3 da capacidade, e 

acondicionadas no saco branco 

juntamente com o resíduo infectante 

C. Devem ser depositados em embalagens 

rígidas, impermeáveis, com tampa e 

identificadas com rótulo infectante. Devem 

ser lacradas com fitas adesivas quando 

atingirem 4/3 da capacidade, e 

acondicionadas no saco branco 

juntamente com o resíduo infectante 

D. Devem ser depositados em embalagens 

impermeáveis e identificadas com rótulo 

infectante. Devem ser lacradas com fitas 

adesivas quando atingirem 4/3 da 

capacidade, e acondicionadas no saco 

branco juntamente com o resíduo 

infectante 

E. Devem ser depositados em embalagens 

rígidas, impermeáveis, com tampa e 

identificadas com rótulo infectante. Devem 

ser lacradas com fitas adesivas quando 

atingirem 4/3 da capacidade, e 

acondicionadas separadamente 

 

38- Dentre os EPI’s obrigatórios no serviço 

odontológico, encontram-se os óculos de 

proteção. Como deve ser procedida a 

desinfecção dos mesmos? Assinale a 

alternativa correta: 

A. A cada 2 atendimentos, com álcool 92,8% 

B. A cada 2 atendimentos, com álcool 70% 

C. A cada atendimento, com álcool 70% 

D. A cada atendimento, com álcool 92,8% 

E. A cada atendimento, com água corrente 

 

 

 

 

39- As Auxiliares de Saúde Bucal estão aptas a 

exercer várias funções. Marque a opção que 

representa uma atividade que a auxiliar NÃO 

pode exercer: 

A. Esterilizar materiais; 

B. Realizar isolamento absoluto; 

C. Vazar modelos de gesso; 

D. Manipular materiais dentários; 

E. Aplicar as substâncias para prevenção de 

cárie 

 

40- A respeito dos diferentes métodos de 

esterilização, assinale a opção correta: 

A. O método químico de esterilização por 

radiação ionizante (raios gama) é utilizado 

principalmente para esterilização de peças 

para implantes na indústria que as produz 

B. O processo de esterilização química de 

artigos termo sensíveis pelo glutaraldeído 

deve ser feito com imersão total do 

material pelo tempo de contato de 30 

minutos  

C. O processo de esterilização química de 

artigos termo sensíveis pelo glutaraldeído 

deve ser feito com imersão total do 

material pelo tempo de contato de 10 

horas apenas para materiais termo-

sensíveis  

D. A esterilização com glutaraldeído deve ser 

realizado para materiais termo sensíveis e 

não termo sensíveis  

E. É permitida pela vigilância Sanitária a 

utilização de glutaraldeído para 

desinfecção de superfícies, artigos e 

equipamentos por fricção, como também 

para descontaminação prévia à lavagem 

de artigos contaminados por matéria 

orgânica. 
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