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Exemplo: 

 

  

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 

 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: 

24 de março de 2019 

 

HORÁRIO: 

14h às 17h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO  

 

É inegável que vivemos dias difíceis, a violência em toda sua plenitude tem envolvido grande 1 

parte da sociedade mundial. No Brasil, a violência tem feito milhares de vítimas, em alguns casos 2 

esse ato é praticado pela própria família, além de inúmeros outros ocorridos nas ruas. 3 

Ao observarmos o quadro atual da violência urbana, muitas vezes não nos atentamos para os 4 

fatores que conduziram a tal situação, no entanto, podemos exemplificar o crescimento urbano 5 

desordenado. Em razão do acelerado processo de êxodo rural, as grandes cidades brasileiras 6 

absorveram um número de pessoas elevado, que não foi acompanhado pela infraestrutura urbana 7 

(emprego, moradia, saúde, educação, qualificação, entre outros); fato que desencadeou uma série de 8 

problemas sociais graves. 9 

A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de jovens no Brasil, é o principal 10 

fator de mortandade dessa faixa etária. 11 

A criminalidade n«o ® um ñprivil®gioò exclusivo dos grandes centros urbanos do pa²s, 12 

entretanto o seu crescimento é largamente maior do que em cidades menores. É nas grandes cidades 13 

brasileiras que se concentram os principais problemas sociais, como desemprego, desprovimento de 14 

serviços públicos assistenciais (postos de saúde, hospitais, escolas etc.), além da ineficiência da 15 

segurança pública. Tais problemas são determinantes para o estabelecimento e proliferação da 16 

marginalidade e, consequentemente, da criminalidade que vem acompanhada pela violência. 17 

Os bairros marginalizados das principais cidades brasileiras respondem por aproximadamente 18 

35% da população nacional, nesses locais pelo menos a metade das mortes são provocadas por causas 19 

violentas, como agressões e homicídios. Isso é explicado quando nos deparamos com dados de São 20 

Paulo e do Rio de Janeiro, onde 21% de todas as mortes são provenientes de atos violentos. 21 

Essa situação retrata a ineficiência do Estado, que não tem disponibilizado um serviço de 22 

segurança pública eficaz à sua população. Enquanto o poder do Estado não se impõe, o crime 23 

organizado se institui como um poder paralelo, que estabelece regras de ética e conduta própria, além 24 

de implantar fronteiras para a atuação de determinada facção criminosa. 25 

Algumas cidades do país apresentam um percentual de mortandade proveniente de atos de 26 

violência que equivale aos da Síria, país em guerra. 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

 

FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No que se refere à violência, assinale a opção correta. 

 

(A) A violência envolve sempre violência física e nas 

relações familiares. 

(B) Um dos maiores problemas urbanos do Brasil é a 

violência, visto que o país apresenta altos índices de 

pessoas sem escolaridade, por isso o grande avanço da 

criminalidade. 

(C) A violência urbana é um fenômeno presente somente 

nos grandes centros do país. 

(D)  As causas do aumento da violência no Brasil são 

complexas e envolvem questões socioeconômicas, 

demográficas, culturais e políticas. 

 

02) Com base no texto, não se confirma o que se afirma em 

 

(A) A violência urbana é um grande desafio nacional 

originado, em parte, pela concentração de renda e 

desatenção, por parte do governo, com os mais pobres. 

(B) A negligência do Estado brasileiro em relação aos 

anseios da população é uma das causas da violência 

urbana.  

(C) A Desigualdade Social no Brasil é um problema que 

afeta grande parte dos brasileiros, embora, nos últimos 

anos, as estatísticas apontem para sua diminuição. 

(D) Afirmar que as áreas urbanas mais desprovidas de 

recurso facilitam a criminalidade não significa dizer que 

os moradores dessas áreas sejam culpados.  

 

03) Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma na 

alternativa 

 

(A) A linguagem nele usada é predominantemente 

coloquial. 

(B) O termo ñpr·priaò, em ñesse ato é praticado pela própria 

fam²lia,ò (L.3), denota, nesse caso, valor semântico de 

reforço e morfológico de pronome demonstrativo. 

(C) A express«o ñdo queò (L.13) expressa compara«o e 
n«o admite apenas o uso de ñqueò para indicar a mesma 

ideia. 

(D) O voc§bulo ñalgumasò (L.26) individualiza a palavras 

ñcidadesò. 

 

04) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 

que aparece nesse texto está devidamente explicado é a  

 

(A) ñcomoò, em ñcomo agress»es e homic²dios.ò (L.20), 
exprime, nesse caso, a ideia de conformidade. 

(B) Os conectores ñqueò e ñqueò, em ñque conduziram a tal 
situa«oò (L.5) e ñque vivemos dias dif²ceisò (L.1), em 

cada ocorrência, possuem valor morfológico igual. 

(C) A express«o verbal na frase ña metade das mortes s«o 
provocadas por causas violentas,ò (L.19/20), encontra-

se no plural sem possibilidade de ser usada no singular. 

(D) A ora«o ñTais problemas s«o determinantesò (L.16) 
contém uma ideia de estado do sujeito. 

 

05) No texto 

 

(A) A express«o ñpor causas violentasò (L.19/20) funciona 

como agente da ação verbal. 

(B) A ora«o ñesse ato ® praticado pela pr·pria fam²lia,ò 

(L.3) tem predicado nominal. 

(C) O ñseò, em ño poder do Estado n«o se imp»eò (L.23), é 

partícula apassivadora pessoal. 

(D) O ñseò, em ño crime organizado se institui como um 

poder paraleloò (L.23/24), é marca de indeterminação 

do sujeito. 

 

06) Analisando as seguintes orações, considerando os 

contextos em que estão inseridas: 

 

I.  ñque estabelece regras de ®tica e conduta pr·priaò 

(L.24). 

II.  ñque equivale aos da S²ria, pa²s em guerra.ò (L.27). 

 

Sobre elas, pode-se afirmar: 

 

(A) Possuem valor restritivo. 

(B) Equivalem a um adjetivo. 

(C) Valem por um substantivo. 

(D) Possuem valor explicativo. 

 

07) A v²rgula, em ñEnquanto o poder do Estado n«o se 

imp»e,ò (l.23) isola 

 

(A) Uma oração adverbial intercalada. 

(B) Um termo explicativo. 

(C) Uma oração subordinada anteposta. 

(D) Uma oração coordenada. 

 

08) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) Em ñEssa situa«o retrata a inefici°ncia do Estadoò 

(L.22), o pronome ñessaò deveria ser substitu²do por 

ñestaò, uma vez  que introduz uma ideia nova, ainda n«o 

mencionada.   

(B) Em ñ...n«o foi acompanhado pela infraestrutura urbanaò 

(L.7), o sujeito da oração é agente da ação verbal. 

(C) ñEm ñmuitas vezes n«o nos atentamos para os fatoresò 

(L.4/5), o uso da 1ª pessoa do plural impessoaliza, nesse 

contexto, o sujeito. 

(D) O termo ñ£ [...] queò, em ñ£ nas grandes cidades 

brasileiras que se concentram os principais problemas 

sociais,ò (L.13/14) porque tem valor expletivo, pode ser 

retirado da frase, sem causar prejuízo ao contexto. 
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09) Com referência aos mecanismos linguísticos do texto, é 

verdadeiro o que se afirma na alternativa 

 

(A) A express«o verbal ñtem feitoò (L.2) forma o pret®rito 

perfeito composto do verbo fazer e indica que o fato se 

repete, estando próximo do presente. 

(B) A palavra ñpa²sò (L.12) foi acentuada pela mesma raz«o 

de ñs®rieò (L.8). 

(C) A forma numeral, 35% (L.19), representa um lugar ou 

posição ocupada em uma série numérica, chamados 

numerais ordinais. 

(D) A express«o ñservioò (L.22) é objeto direto vinculado à 

forma verbal ñtemò. 

 

10) A express«o ñpa²s em guerraò (L.27) exerce a função de 

 

(A) Adjunto adverbial de lugar. 

(B) Aposto. 

(C) Vocativo. 

(D) Predicativo. 

 

11) Leia o trecho abaixo: 

 

ñA viol°ncia urbana tem ocasionado a morte de milhares de 

jovens no Brasil, é o principal fator de mortandade dessa 

faixa et§ria.ò (L.10/11). 

 

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é  

 

(A) introduzir oração conclusiva.  

(B) separar orações coordenadas assindéticas.  

(C) separar aposto em uma oração.  

(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração. 

 

12) Há uma asserção verdadeira sobre constituintes da 

oração e suas funções na afirmativa. 

 

(A) Em ñA viol°ncia urbana tem ocasionado a morte de 

milhares de jovens no Brasil,ò (L.10), os termos 

ñmorteò e ñde jovensò são, respectivamente, objeto 

direto e objeto indireto. 

(B) Em ños fatores [...] conduziram a tal situa«o.ò (L.4/5), 

o núcleo do predicado é um verbo transitivo direto. 

(C) A palavra ñmarginalizadosò (L.18) tem como base 

primária de formação um adjetivo. 

(D) Em ñAlgumas cidades do país apresentam um 

percentual de mortandade proveniente de atos de 

viol°ncia que equivale aos da S²ria, pa²s em guerra.ò 

(L.26/27), a expressão proveniente demanda a presença 

de um complemento nominal. 

13) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respetivamente, na 

alternativa 

 

(A) ñdiasò (L.1) e ñesseò (L.3). 

(B) ñpa²sò (L.27) e ñguerraò (L.27). 

(C) ñjovensò (L.10) e ñlargamenteò (L.13). 

(D) ñsa¼de,ò (L.8) e ñmilharesò (L.10). 

 

14) As aspas, na palavra ñprivil®gioò (L.12),  foram usadas 

com a finalidade de expressar  

 

(A) ironia.  

(B) crítica.  

(C) contestação. 

(D) concordância. 

 

15) O que se afirma sobre o fragmento transcrito está 

correto na alternativa  

 

(A) ñque vivemos dias dif²ceisò (L.1) representa um 

enunciado com função de oração principal do período.  

(B) ñ® o principal fator de mortandade dessa faixa et§ria.ò 

(L. 10/11) trata-se de um conjunto de palavras 

constituindo uma oração com elipse do sujeito.  

(C)  ñTaisò (L.16) e ñineg§velò (L.1), considerando os seus 

respectivos contextos sintáticos, são termos empregados 

como substantivos.  

(D) ñA viol°ncia urbana tem ocasionado a morte de 

milhares de jovens no Brasil, é o principal fator de 

mortandade dessa faixa et§ria.ò (L.10/11) ® uma frase 

constituída por um período composto em que as orações 

apresentam diferentes sujeitos. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft Word 2013 

(versão padrão e sem alterações): 

 

I. O atalho Ctrl+W tem a função de fechar o aplicativo. 

II. Para alinhar um texto a esquerda pode ser utilizado o 

atalho Ctrl+R . 

III.  Para refazer uma operação executada pode ser utilizado 

o atalho Ctrl+Y . 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre os conhecimentos de 

hardware: 

 

I. É na Unidade Central de Processamento que se encontra 

o processador central do equipamento, ou seja, é onde 

ocorre o processamento central. 

II. A Unidade Central de Processamento responde pelo 

processamento dos dados. 

III.  A Placa-Mãe é o circuito impresso central de um 

computador, onde a menor parte dos componentes 

cruciais do sistema e conectores para periféricos é 

acoplada. 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

18) Sobre os tipos de Linguagem de Programação 

(Software) julgue os itens abaixo: 

 

I. A Linguagem de Baixo Nível é uma linguagem de 

programação ainda bem próxima da usada pela 

máquina, porém com alguns recursos que a torna mais 

acessível ao usuário. 

II. A Linguagem de Alto Nível é uma linguagem de 

programação mais próxima da máquina, ou seja, é a 

linguagem com a qual a máquina trabalha. 

 

(A) Os itens I e II estão corretos. 

(B) Os itens I e II estão incorretos. 

(C) Apenas o item I está correto. 

(D) Apenas o item II está correto. 

 
 

 

19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de proteção e 

segurança: 

 

I. Worms são programas que não precisa da ajuda humana 

para se propagar e infectar, eles infectam uma vez e 

depois usam as redes de computadores para se propagar 

para outras máquinas sem a ajuda dos usuários. 

II. O Adware espiona o que é feito no computador, ele 

coleta dados como pressionamento de teclas, hábitos de 

navegação e até informações de login que em seguida 

são enviados a terceiros. 

III.  O Rootkits possibilitam o acesso ou controle remoto de 

um computador por terceiros. São criados para passar 

despercebidos e ocultar ativamente sua presença. 

 

(A) Apenas o Item II está correto. 

(B) Apenas o Item I está correto. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

20) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft PowerPoint 

2013 (versão padrão e sem alterações): 

 

I. Na guia Design pode ser inserido um tema ou um 

esquema de cores, ou pode formatar a tela de fundo do 

slide. 

II. A função Mostrar Comentários está localizada na guia 

Exibir.  

 

(A) Os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas o item I está correto. 

(C) Apenas o item II está correto. 

(D) Os itens I e II estão incorretos. 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) É atribuição do Auxiliar de Saúde bucal: 

 

(A) prestar assist°ncia m®dico cir¼rgica e preventiva, 

diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano, em 

ambulatórios, escolas, creches, hospitais ou órgãos 

afins. 

(B) Participar das ações educativas atuando na promoção da 

saúde e na prevenção das doenças bucais. 

(C) Clinicar e medicar pacientes. 

(D) Fazer a digitação de prescrição médica. 

 

22) É vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal:  

 

(A) prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, 

sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista ou 

do Técnico em Saúde Bucal. 

(B) exercer a atividade de forma autônoma. 

(C) fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, 

jornais ou folhetos especializados da área odontológica.  

(D) As alternativas ñAò, ñBò e ñCò est«o corretas. 

 

23) Sobre a anatomia da boca, assinale a opção 

INCORRETA . 

 

(A) O vestíbulo da boca é um espaço semelhante a uma 

fenda entre os lábios e bochechas de um lado e os 

dentes do outro. 

(B) A cavidade oral ou bucal, ou simplesmente boca, é 

uma cavidade virtual quando a mandíbula 

encontra-se fechada e torna-se real quando a 

mandíbula se abre. Seu diâmetro transversal é de 

aproximadamente 50 a 65 milímetros e seu 

diâmetro anteroposterior mede aproximadamente 

70 a 75 milímetros. 

(C) A parede anterior da boca são os lábios. Em 

número de dois, um superior e outro inferior. A 

parte central dos lábios contém o músculo 

orbicular da boca. Internamente, a túnica mucosa 

labial é lisa e brilhante e apresenta grandes 

elevações causadas por glândulas mucosas 

subjacentes. 

(D) Limitadas acima pela órbita, abaixo pela 

mandíbula, anteriormente pela pelos sulcos 

nasogenianos e labiogeniano, as bochechas ocupam 

a maior parte da face e são as paredes laterais da 

boca. 

 

 

 

 

 
 

24) A estrutura composta pelos dentes e pelo osso alveolar, 

com a forma geométrica de arco, é denominada de: 

 

(A) Canal radicular. 

(B) Arcada dentária. 

(C) Canal lateral. 

(D) Canal acessório. 

 

25) Assinale a alternativa que apresenta uma atividade 

desempenhada pelo Auxiliar de Saúde Bucal. 

 

(A) Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 

odontológicos na restauração dentária direta, vedado o 

uso de materiais e instrumentos não indicados pelo 

cirurgião-dentista. 

(B) Acompanhar alunos desde o embarque no transporte 

escolar até seu desembarque na escola de destino, assim 

como acompanhar os alunos desde o embarque, no final 

do expediente escolar, até o desembarque nos pontos 

próprios. 

(C) Executar tarefas de registro, manuseio e guarda de 

livros e publicações, atendendo os leitores, repondo o 

material nas estantes após as consultas, empréstimos e 

devoluções, providenciando a recuperação do material 

com prazos vencidos para entrega, para permitir o 

controle do acervo bibliotecário e facilitar a localização 

de livros e outras publicações, receber livros, folhetos, 

revistas e outros, e os registrar. 

(D) Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento 

emocional e os processos mentais e sociais de 

indivíduos, grupos, e instituições, com a finalidade de 

análise, tratamento, orientação e educação. 

 

26) Attachment é: 

 

(A) um tipo de cirurgia que corrige o osso de sustentação 

dos dentes. 

(B) um tipo de encaixe entre a prótese parcial removível e a 

coroa no dente de suporte. 

(C) a infecção na região onde o dente foi retirado. 

(D) um procedimento de ajuste de mordida, através de 

pequenos desgastes nos dentes e próteses. 
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27) O(a) ____________________ é apropriado para fazer 

inserção de material pastoso, como curativos e resinas, 

na cavidade do dente: 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) Hollemback. 

(B) Colher de dentina. 

(C) Sonda exploradora. 

(D) Pinça clínica. 

 

28) São recomendações específicas que devem ser seguidas 

pelo Auxiliar de Saúde Bucal durante a realização de 

procedimentos que envolvam a manipulação de material 

perfurocortante, EXCETO : 

 

(A) Agulhas não devem ser reencapadas, entortadas, 

quebradas ou retiradas da seringa com as mãos. 

(B) Os recipientes específicos para descarte de material não 

devem ser preenchidos acima do limite de 2/3 de sua 

capacidade total e devem ser colocados sempre 

próximos do local onde é realizado o procedimento. 

(C) utilizar os dedos como anteparo durante a realização de 

procedimentos que envolvam materiais perfurocortantes 

(D) Todo material perfurocortante (agulhas, lâminas de 

bisturi, vidrarias, entre outros), mesmo que estéril, deve 

ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração 

com tampa e o símbolo de infectante. 

 

29) ñ£ uma subst©ncia l²quida utilizada para inibir a 

continuidade da cárie (não restaura o dente). Ela 

escurece o dente e é apenas indicada no tratamento de 

crianças pequenas com cáries muito extensas, que 

apresentam dificuldades de comportamento no 

tratamento odontol·gicoò. 

 

O fragmento acima se refere ao conceito de: 

(A) Capeamento pulpar. 

(B) Cariostático. 

(C) Exodontia. 

(D) Enxerto gengival. 

 

30) Observe os itens a seguir. 

 

I. Praticar a clínica veterinária e assistência técnica e 

sanitária, voltadas para o bioterismo e manuseio de 

animais de laboratórios de pequeno e médio porte. 

II. Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária. 

III.  Manipular materiais de uso odontológico. 

 

 

É atividade desempenhada pelo Auxiliar de Saúde Bucal o 

descrito em: 

(A) II e III  

(B) I, II e III  

(C) I e II 

(D) III  

 

31) A respeito dos principais instrumentais odontológicos, 

assinale a opção correta. 

 

(A) O espelho é utilizado para escavar material 

cariado visando avaliar o grau de dano causado pela 

cárie. 

(B) O carpule é uma seringa apropriada para fazer 

a administração de anestésicos no paciente. 

(C) As bandejas metálicas são utilizadas para a colocação de 

materiais, como álcool iodado e solução fisiológica, 

feitas em aço inox, com tamanhos e formatos variados. 

(D) As cubas metálicas são fabricadas em aço inox, 

apropriadas para a colocação dos instrumentos que 

serão utilizados durante uma sessão de atendimento a 

um paciente. Possuem tamanhos variados e podem 

possuir ou não divisórias para separar os materiais nelas 

colocados. 

 

32) O processo que promove completa eliminação ou 

destruição de todas as formas de micro-organismos 

presentes, quer sejam eles vírus, bactérias, fungos, 

protozoários ou esporos, para um aceitável nível de 

segurança, é denominado de: 

 

(A) Desinfecção. 

(B) Esterilização. 

(C) Limpeza. 

(D) Assepsia. 

 

33) São locais responsáveis pela capitação, retirada, 

processamento, armazenamento e a distribuição de 

órgãos dentais para fins terapêuticos, de ensino e 

pesquisa: 

 

(A) Banco de órgãos. 

(B) Banco de tecidos. 

(C) Banco de dentes. 

(D) Banco de sangue. 
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34) Clínica modular é: 

 

(A) o estabelecimento de assistência odontológica 

caracterizado por realizar apenas tomadas radiográficas 

intra ou extra orais, independente do tipo e quantidade 

de aparelhos de radiação ionizante. 

(B) o estabelecimento de assistência odontológica 

caracterizado pelo atendimento em um único espaço 

com área mínima condicionada ao número e disposição 

dos equipamentos odontológicos, com ou sem uso de 

equipamento de Raios X odontológico. 

(C) é o estabelecimento de assistência odontológica 

caracterizado por um conjunto de mais de 03 

consultórios odontológicos, independentes entre si, 

podendo inclusive manter no seu interior, clínicas 

modulares, laboratórios de prótese odontológica, 

instituto de radiologia ou documentação odontológica. 

(D) o estabelecimento de assistência odontológica 

caracterizado por realizar tomadas radiográficas intra ou 

extra orais, independente do tipo e quantidade de 

aparelhos de radiação ionizante, além de realizar 

moldagens da cavidade bucal, fotografias intra e extra 

bucais, e outros exames complementares. 

 

35) Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 

supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde 

bucal: 

 

I. registrar dados e participar da análise das informações 

relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. 

II. auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções 

clínicas, inclusive em ambientes hospitalares. 

III.  executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização 

do instrumental, equipamentos odontológicos e do 

ambiente de trabalho. 

IV.  processar filme radiográfico. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 3 

(B) 1  

(C) 2 

(D) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36) ñsão utilizadas na remoção de material cariado e na 

preparação de cavidades dentais para receber 

restaurações. Algumas apropriadas para o acoplamento 

nas canetas de alta rotação como também para o 

acoplamento nos micromotores, de baixa rota«oò. 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) Espátulas para resinas 

(B) Cortantes. 

(C) Brocas. 

(D) Conjunto de fórceps. 

 

37) A limpeza do artigo contaminado, após sua utilização, 

deve ser iniciada o mais rápido possível, já que: 

 

I. favorece o processo de limpeza, pois quanto maior o 

tempo entre o uso e a lavagem do artigo, mais difícil é a 

retirada da matéria orgânica, que fica ressecada. 

II. diminui o risco ocupacional dos funcionários, pois os 

microorganismos que estão presentes na sujidade 

reproduzem-se em progressão geométrica: quanto maior 

o tempo entre o uso e a lavagem do artigo, maior a 

quantidade de micro-organismos existentes. 

III.  protege os instrumentais cirúrgicos da ferroxi-

hemoglobina, óxido ferroso presente no sangue, que 

favorece a formação de pontos de corrosão. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) I, II e III  

(C) III  

(D) I 

 

38) O acondicionamento é a última etapa do 

Reprocessamento de Artigos seguindo o fluxo 

unidirecional e tem fundamental importância. Sua 

função é preservar a condição estéril dos artigos 

processados. Em serviços odontológicos, o ideal é o 

armazenamento das embalagens em gavetas ou armários 

fechados que: 

 

I. dobrem ou amassem as embalagens. 

II. estejam superlotados. 

III.  Garantam a integridade da embalagem. 

IV.  Tenham área seca, longe de umidade. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 7 

(B) 6 

(C) 9 

(D) 10 
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39) Os resíduos dos serviços de saúde do grupo B são: 

 

(A) aqueles que apresentam risco potencial à saúde e ao 

ambiente devido à presença de agentes biológicos. 

(B) considerados qualquer material resultante de atividade 

humana que contenha radionúcleos em quantidades 

superiores aos limites de eliminação especificadas na 

Norma CNEN-CE-6.02 ï Licenciamento de instalações 

radioativas. 

(C) aqueles que apresentam risco potencial à saúde a ao 

ambiente devido às suas características próprias, tais 

como corrosividade, reatividade, inflamabilidade, 

toxicidade, citogenicidade e explosividade. 

(D) objetos e intrumentos que contêm cantos, bordas, pontas 

ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar 

e/ou perfurar. 

 

40) Exemplos de EPI a serem utilizados pela equipe 

odontológica: 

 

1. luvas. 

2. óculos. 

3. gorro. 

4. avental (jaleco). 

5. máscara. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 15 

(B) 9 

(C) 11 

(D) 13 

 


