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CONSULTÓRIO DENTÁRIO

PROVAS:






LÍNGUA PORTUGUESA
DIREITOS HUMANOS
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua

Portuguesa, 10 de Direitos Humanos, 10 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. Assinale na sua Folha de Respostas o tipo de sua prova: Gabarito A ou Gabarito B.
3. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de
suas respostas no gabarito oficial.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente
preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois
dias depois da realização da prova.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia com atenção o Texto 1 para responder às questões 01 a 06.
TEXTO 1
O mais terrível
Luis Fernando Veríssimo

O mais terrível não era a menina me chamando de "tio" e pedindo um trocado, ela de pé no chão
no asfalto e eu no meu carro de bacana. O mais terrível não era eu escolhendo a cara e a voz para dizer que não tinha trocado, desculpe, como se a vergonha tivesse um protocolo que a absolvesse. O
mais terrível foi nem a naturalidade com que ela cuspiu na minha cara. O mais terrível foi que ela era
tão pequena que a cusparada não me atingiu.
Somos boas pessoas, bons cidadãos e bons pais, mas somos tios relapsos. Nossas sobrinhas e
nossos sobrinhos enchem as ruas de nossas cidades, cercam nossos carros, invadem nossas vidas e
insistem que são nossa família, e não temos nada para lhes dar ou dizer, além de esmola ou "desculpe". Na família brasileira "tios" e sobrinhos têm um diálogo de ameaça e medo, revolta e remorso, e
poucas palavras. Nenhum consolo possível, nenhuma esperança, nenhuma explicação. O que dizer a
uma sobrinha cuja cabeça mal chega à janela do carro e tenta cuspir na cara do tio? Feio. Falta de educação. Papai do céu castiga. Paciência, minha filha, este é apenas um ciclo econômico e a nossa geração foi escolhida para este vexame, você aí desse tamanho pedindo esmola e eu aqui sem nada para te
dizer, agora afasta que abriu o sinal. Não pergunte ao titio quem fez a escolha, é tudo muito complicado
e, mesmo, você não entenderia a teoria. Vá cheirar cola, para passar. Vá morrer, para esquecer. Ou vá
crescer, para me matar na próxima esquina.
A história, dizem, terminou, e os mocinhos ganharam. Os realistas, os antiutópicos, os racionais.
Ficou provado que a solidariedade é antinatural e que cada um deve cuidar dos apetites dos seus. Ou
seja: ninguém é "tio" de ninguém. A família humana é um mito, o sofrimento alheio é um estorvo e se a
miséria à tua volta te incomoda, compra uma antena parabólica. Ninguém é insensível, dizem os mocinhos, mas a compaixão não funciona. Todos esses anos de convivência com a dor dos outros, que deviam ter nos educado para a compaixão, nos educaram para a autodefesa, para cuspir primeiro. Os
bons sentimentos faliram, dizem os mocinhos. Confiemos o futuro ao mercado, que não tem sentimentos, que tritura gerações entre seus dedos invisíveis, pra que se envolver? Afasta do carro que abriu o
sinal.
Mas mais terrível do que tudo é eu ficar aqui, escolhendo frases para encher o papel, até cuidando o estilo, já que é domingo. Como se fizesse alguma diferença. Como se isso fosse nos salvar, o
tio da sua impotência e cumplicidade e a sobrinha anônima do seu destino. Desculpe.
Fonte: VERÍSSIMO, Luis Fernando; FONSECA, Joaquim da. Traçando Porto Alegre. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1995, p. 87-88.
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QUESTÃO 01
Sobre o Texto 1, NÃO é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

critica a sociedade indiferente ao terror da miséria.
retrata uma triste situação do cotidiano urbano.
há uma reflexão histórica, social e econômica.
sugere medidas para tirar os menores da rua.

QUESTÃO 02
A melancolia percebida no Texto 1 é consequência, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)

de sentimentos de inércia e de incapacidade.
da depreciação do próprio ato de escrever.
da previsão sobre o futuro da criança.
do medo de ser assaltado.

QUESTÃO 03
Quanto aos sentimentos despertados pelo Texto 1, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) Autocrítica: “[...] ela de pé no chão no asfalto e eu no meu carro de bacana.”
(B) Incapacidade: “Como se isso fosse nos salvar, o tio da sua impotência e cumplicidade e a sobrinha anônima
do seu destino.”
(C) Compaixão: “Todos esses anos de convivência com a dor dos outros, que deviam ter nos educado para a
compaixão, nos educaram para a autodefesa, para cuspir primeiro.”
(D) Ironia: “Somos boas pessoas, bons cidadãos e bons pais, mas somos tios relapsos.”
QUESTÃO 04
A alternativa que melhor justifica o pedido de “desculpas” do autor é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Acredita que é a única comunicação possível diante da situação retratada.
Considera que seu ofício de escritor não contribui para alterar a situação.
Constata que a preocupação com o lucro está acima do ajuste social.
Demonstra que o problema da menina é resultado de políticas sociais.

QUESTÃO 05
A suposta fala que NÃO foi dirigida à criança é:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Compra uma antena parabólica”.
“Paciência, minha filha”.
“Papai do céu castiga”.
“Vá morrer, para esquecer”.

QUESTÃO 06
“Paciência, minha filha, este é apenas um ciclo econômico e a nossa geração foi escolhida para este vexame,
você aí desse tamanho pedindo esmola e eu aqui sem nada para te dizer, agora afasta que abriu o sinal.”
No período acima, as vírgulas foram empregadas em “Paciência, minha filha, este é [...]”, para separar
(A)
(B)
(C)
(D)

adjunto adverbial.
aposto.
expressão explicativa.
vocativo.
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QUESTÃO 07
Sobre a Redação Oficial, NÃO é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

deve permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoal.
dispensa a formalidade de tratamento, uma vez que o comunicador e o receptor são o Serviço Público.
exige emprego do padrão formal de linguagem.
sua finalidade básica é comunicar com impessoalidade e máxima clareza.

INSTRUÇÃO: Leia com atenção o Texto 2 para responder às questões 08 e 09.

TEXTO 2
“Na revisão de um expediente, deve-se avaliar, ainda, se ele será de fácil compreensão por seu destinatário. O
que nos parece óbvio pode ser desconhecido por terceiros. O domínio que adquirimos sobre certos assuntos em
decorrência de nossa experiência profissional muitas vezes faz com que os tomemos como de conhecimento geral, o que nem sempre é verdade. Explicite, desenvolva, esclareça, precise os termos técnicos, o significado das
siglas e abreviações e os conceitos específicos que não possam ser dispensados.” (Manual de Redação Oficial da
Presidência da República. p. 14).

QUESTÃO 08
Ainda sobre a Redação Oficial, pela leitura do Texto 2, pode-se concluir que
(A)
(B)
(C)
(D)

a revisão possibilita a substituição de termos, muitas vezes, desconhecidos pelo leitor.
a padronização de termos e conceitos viabiliza a uniformidade dos documentos.
a concisão de um texto está relacionada ao grau de especificação dos termos.
claro é o texto que exige releituras mais aprofundadas.

QUESTÃO 09
Analise o emprego das vírgulas no trecho: “Explicite, desenvolva, esclareça, precise os termos técnicos, o significado das siglas e abreviações e os conceitos específicos que não possam ser dispensados.”.
É CORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

nas 4 (quatro) ocorrências, as vírgulas exercem a mesma função.
separam orações coordenadas e termos de uma enumeração.
separam orações subordinadas e expressões explicativas.
separam termos deslocados e elipse de palavras.

QUESTÃO 10
Considerando o padrão culto da Língua Portuguesa, a regência verbal NÃO está correta na frase:
(A)
(B)
(C)
(D)

A rua em que moro é asfaltada.
O cargo a que aspiro é muito disputado.
O filme que assisti é francês.
O restaurante em que eu comia no tempo de colégio foi fechado.
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PROVA DE DIREITOS HUMANOS
QUESTÃO 11
Podem ser considerados avanços da política brasileira na arena internacional de proteção dos direitos humanos,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

A ratificação do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional.
A ratificação do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
A assinatura do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura.
A ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação
contra a Mulher.

QUESTÃO 12
No Brasil, depois de 1988, é sob a perspectiva dos direitos que se afirma o Estado e não sob a perspectiva do
Estado que se afirmam os direitos. Há, assim, um Direito brasileiro pré e pós-88 no campo dos direitos humanos.
Em relação às Constituições brasileiras, NÃO é correto afirmar:
(A) As normas sobre os direitos sociais, nas Constituições brasileiras, antes de 1988, encontravam-se dispersas
no âmbito da ordem econômica e social.
(B) As Constituições anteriores à de 1988, primeiramente, tratavam do Estado, para, somente, então, disciplinar
os direitos. Ademais, eram petrificados temas afetos ao Estado e não a direitos.
(C) A Constituição Federal de 1988 acolhe o princípio da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos.
(D) A Constituição Federal de 1988 não foi a primeira a inserir os direitos sociais no catálogo de direitos fundamentais.
QUESTÃO 13
Sobre a ONU, NÃO é correto afirmar:
(A) A Comissão de Direitos Humanos da ONU, criada pelo Conselho Econômico e Social, foi substituída pelo
Conselho de Direitos Humanos, cuja composição manteve-se em cinquenta e três membros.
(B) O Conselho de Segurança é composto por cinco membros permanentes (China, França, Reino Unido, EUA e
Rússia) e dez não permanentes.
(C) A Corte Internacional de Justiça é composta por quinze juízes, tem competência jurisdicional e consultiva e é o
principal órgão judicial das Nações Unidas.
(D) O poder de veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança decorre da necessidade de que, em
relação às questões materiais sob seu exame, as deliberações sejam tomadas por nove votos afirmativos, incluindo, todavia, os votos dos cinco membros permanentes.
QUESTÃO 14
A República Federativa do Brasil tem como fundamentos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

a prevalência dos direitos humanos.
o pluralismo político.
a cidadania.
a soberania.

QUESTÃO 15
Constituem objetivos da República Federativa do Brasil, EXCETO:
(A) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
(B) Erradicar as desigualdades sociais e regionais e reduzir a pobreza e a marginalização.
(C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
(D) Garantir o desenvolvimento nacional.

7
QUESTÃO 16
São penas que podem ser adotadas pelo Brasil, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

de morte, em caso de guerra declarada, na forma do art. 84, XIX.
de privação ou de restrição da liberdade.
de trabalhos forçados.
de perda de bens.

QUESTÃO 17
O art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Na esfera dos direitos e deveres individuais e coletivos, NÃO se pode afirmar:
(A) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
(B) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático.
(C) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
(D) É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato, nos termos da lei.
QUESTÃO 18
A Constituição Federal de 1988 traz previsão expressa no sentido de que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados. Logo depois, relaciona como direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
Licença paternidade, nos termos fixados em lei.
Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos.

QUESTÃO 19
Nos termos do art. 5º da Constituição Federal de 1988, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado.
(B) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente
e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
(C) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pelo Delegado de Polícia.
(D) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
QUESTÃO 20
São princípios processuais constitucionais consignados no art. 5º da Constituição Federal de 1988, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

A lei penal não retroagirá, mesmo que para beneficiar o réu.
Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
Sobre dispositivos de armazenamento de dados, analise as seguintes afirmativas:
I–
II –
III –

CD-RW é um disco óptico que permite ser gravado várias vezes.
A capacidade de armazenamento de um DVD é superior à de um CD, pois a distância entre as trilhas é menor, permitindo uma quantidade maior de trilhas.
DVD-ROM é um disco óptico, normalmente utilizado para gravar filmes, que permite a regravação de dados.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 22
De acordo com o primeiro e o último endereço IP dos locais a seguir, as quantidades de endereços para cada
local estão corretas, EXCETO:
Local
(A)
(B)
(C)
(D)

Primeiro Endereço
194.24.12.0
194.24.16.0
194.24.1.0
194.24.8.0

Último Endereço
194.24.15.255
194.24.31.255
194.24.7.255
194.24.11.255

Quantidade
1024
4096
2048
1024

QUESTÃO 23
A tecla de atalho utilizada para recortar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Windows
XP, versão português, é
(A)
(B)
(C)
(D)

Ctrl+A
Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+R

QUESTÃO 24
Sobre as pastas do Outlook Express 6, versão português, analise as seguintes afirmativas:
I–
II –
III –

A pasta “Caixa de saída” armazena mensagens não enviadas pelo usuário e que ainda podem ser editadas.
A pasta “Itens enviados” armazena mensagens que já foram enviadas.
A pasta “Caixa de entrada” armazena mensagens recebidas.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
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QUESTÃO 25
De acordo com a descrição das ameaças à segurança de um usuário de computador, correlacione as colunas a
seguir, numerando os parênteses.
Ameaça
I. Cavalo de Troia

II. Worm
III. Spyware
IV. Phishing

(

(

(
(

Descrição
) Mensagem eletrônica que simula um remetente confiável para
obter informações confidenciais como senhas ou números de
cartões de crédito.
) Programas espiões que capturam padrões de comportamento
de usuários na internet e enviam essa informação a entidades
externas.
) Programas completos que se propagam para infectar o ambiente onde se encontram.
) Fragmentos de código, embutidos em um programa, para atrair
a atenção do usuário e roubar senhas ou informações confidenciais.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, III, II, IV.
III, IV, II, I.
IV, III, II, I.
IV, III, I, II.

QUESTÃO 26
Considere o texto decorativo abaixo do Microsoft Word, versão português do Office 2003.

A opção do Word que permite inserir textos decorativos, sombreados, inclinados, girados e alongados, bem como
textos que foram ajustados a formas predefinidas, é acionada a partir do menu:
(A)
(B)
(C)
(D)

Inserir  Imagem  WordArt
Inserir  Imagem  AutoFormas
Inserir  Efeitos  Texto
Inserir  Imagem  Clip-art

QUESTÃO 27
São opções disponíveis na barra de ferramentas “Cabeçalho e rodapé”, acionada pelo menu “Exibir  Cabeçalho
e rodapé” no Microsoft Word, versão português do Office 2003, EXCETO:
(A)

Inserir número da página.

(B)

Formatar números de página.

(C)

Inserir hora.

(D)

Inserir calendário.
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QUESTÃO 28
Considere a planilha abaixo do Microsoft Excel, versão português do Office 2003.

Analise as seguintes afirmativas sobre a planilha.
I.
II.
III.

O conteúdo da célula B6 pode ser “=SOMA(B2:B4)”.
O gráfico é do tipo “Pizza”.
Os percentuais exibidos no gráfico são rótulos de dados, cujo conteúdo foi definido como “Porcentagem”.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 29
Em relação às opções do menu “Inserir” do Microsoft Excel, versão português do Office 2003, correlacione as
colunas a seguir, numerando os parênteses:
Ícone

Opção

I.

(

) Função...

II.

(

) Diagrama...

III.

(

) Gráfico...

IV.

(

) Hiperlink...

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

II, IV, I, III.
II, I, IV, III.
III, I, IV, II.
III, IV, I, II.
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QUESTÃO 30
São opções do menu “Apresentações” do Microsoft PowerPoint, versão português do Office 2003, EXCETO:
(A)

Testar intervalos

(B)

Design do slide...

(C)

Exibir apresentação

(D)

Personalizar animação...
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
É CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Materiais de moldagem servem para criar uma reprodução negativa dos dentes e das arcadas dentárias.
Modelo é um dispositivo que serve para acondicionar e conduzir o material de moldagem à boca.
Molde é a reprodução positiva da área moldada: dentes ou arcada dentária.
Moldeira é uma cópia em negativo de uma determinada área da boca.

QUESTÃO 32
São exemplos de material de moldagem em Odontologia, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Alginato.
Godiva.
Pasta zinco-enólica.
Ionômero de vidro.

QUESTÃO 33
Com relação à manipulação do alginato, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ao final da espatulação, o alginato deve escorrer ao longo da espátula plástica.
A manipulação do pó deve evitar o contato com as paredes do gral de borracha.
Para a sua manipulação, utilizamos gral de borracha, medidor de pó e líquido, espátula plástica.
O tempo de trabalho, do início da sua manipulação até a inserção na moldeira, é de 10 minutos.

QUESTÃO 34
A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde.
Fazem parte da correta técnica de higienização das mãos, EXCETO:
(A) Enxugar as mãos com papel-toalha descartável; não utilizar toalhas de uso múltiplo.
(B) Manter o corpo próximo da pia, abrir a torneira, molhar as mãos, aplicar o sabão em uma pequena superfície
das mãos.
(C) Ensaboar as mãos, friccionando uma na outra, com atenção aos espaços interdigitais, às unhas e às pontas
dos dedos.
(D) Enxaguar as mãos em água corrente, retirando totalmente o resíduo do sabonete, sem tocar na superfície da
pia ou na torneira.

QUESTÃO 35
As substâncias aceitas pelo Ministério da Saúde para a antissepsia das mãos são:
(A)
(B)
(C)
(D)

álcool a 70%, clorexidina, compostos de iodo (PVPI) e outros iodóforos.
álcool a 70%, compostos de iodo (PVPI) e hipoclorito de sódio.
álcool a 98%, compostos de iodo (PVPI) e hipoclorito de sódio.
álcool a 98%, clorexidina e compostos de iodo (PVPI).
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QUESTÃO 36
O ambiente odontológico, pelas suas particularidades, possibilita que o ar seja uma via potencial de transmissão
de micro-organismos.
Com relação a este meio de transmissão, é CORRETO afirmar:
(A) Os aerossóis provenientes dos instrumentos rotatórios contêm óleo lubrificante, que combate os microorganismos, evitando assim sua dispersão ambiental.
(B) Os aerossóis provenientes dos instrumentos rotatórios contêm micro-organismos provenientes da cavidade
bucal.
(C) Os aerossóis são dispersos rapidamente por corrente de ar, portanto, o próprio movimento das pessoas no
ambiente odontológico evita essa via de contaminação.
(D) As gotículas produzidas durante o atendimento odontológico, por serem leves, depositam lentamente nas superfícies, portanto, não participam dessa via de contaminação.

QUESTÃO 37
As atividades de recebimento, limpeza, lavagem e separação de materiais são consideradas “sujas” e, portanto,
devem ser realizadas com paramentação adequada.
O equipamento de proteção individual preconizado pela ANVISA para este ambiente é:
(A)
(B)
(C)
(D)

avental plástico, máscara, gorro, calçados fechados, óculos e luvas grossas de borracha.
avental de tecido branco, gorro, calçados fechados, óculos e luvas grossas de látex.
avental descartável, calçados fechados, gorro descartável e luvas de procedimento.
avental plástico, máscara, calçados fechados, óculos e luvas de procedimento.

QUESTÃO 38
Com relação ao uso do equipamento de proteção individual pela equipe de saúde bucal, NÃO é correto afirmar:
(A) Os protetores faciais são fabricados em policarbonato e podem substituir os óculos de proteção, porém não
substituem a máscara.
(B) As luvas de plástico usadas como sobreluvas estão indicadas quando houver necessidade de manusear artigos fora do campo de trabalho.
(C) Os óculos são medidas de segurança que protegem os olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta e respingos de produtos químicos e material biológico.
(D) O gorro é uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por secreções, aerossóis e produtos. Deve ser, preferencialmente, reutilizável, cobrir parcialmente a cabeça, mas envolver todo o cabelo, expondo as orelhas.

QUESTÃO 39
NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A limpeza deve ser realizada em todo artigo exposto ao campo operatório. Estudos têm demonstrado que a
limpeza reduz o contingente microbiano presente nos artigos e nas superfícies.
(B) A limpeza deve ser realizada imediatamente após o uso do artigo. Pode-se fazer a imersão em solução própria, mantendo os artigos totalmente imersos para assegurar a limpeza adequada.
(C) A esterilização é a remoção mecânica de sujidades, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a matéria
orgânica e os contaminantes de natureza inorgânica, de modo a garantir o processo de desinfecção e esterilização e a manutenção da vida útil do artigo.
(D) A esterilização pelo método calor úmido é mais efetiva que o método pelo calor seco e permite sua comprovação por indicadores químicos e biológicos.
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QUESTÃO 40
Há sempre a possibilidade de um instrumental odontológico desenvolver corrosão quando o processo de esterilização for realizado em autoclave.
Com relação a esse fenômeno de corrosão, é CORRETO afirmar:
(A) A corrosão poderá ser removida por meio de produtos e objetos abrasivos do tipo palha de aço e sapólio.
(B) A causa da corrosão se deve à fabricação do instrumento com liga metálica do tipo aço carbono, ou por apresentar articulações com componentes de ligas metálicas diferentes.
(C) A presença de corrosão não pode ser evitada; via de regra, os instrumentos que apresentam descoloração e
corrosão superficial são descartados.
(D) Os artigos sujeitos à corrosão deverão, após a esterilização, ser imersos em solução do tipo leite mineral hidrossolúvel ou similar, pelo tempo recomendado pelo fabricante, secados e embalados.

QUESTÃO 41
Com relação à limpeza mecânica para a remoção de sujidade dos artigos odontológicos, é CORRETO afirmar:
(A) A limpeza mecânica diminui a exposição dos profissionais aos riscos ocupacionais de origem química, mas
não aos de origem biológica.
(B) Na limpeza mecânica, não se utiliza detergente; os produtos utilizados são ácidos abrasivos, de modo a expor
as reentrâncias dos instrumentais.
(C) Podem ser utilizadas lavadoras com ultrassom de baixa frequência, que operam em diferentes condições de
temperatura e tempo, associadas a detergentes enzimáticos.
(D) Os artigos sujeitos à corrosão deverão ser submetidos somente à limpeza manual, evitando-se limpeza mecânica devido ao longo tempo de imersão dos artigos.

QUESTÃO 42
Detergentes enzimáticos são
(A)
(B)
(C)
(D)

contraindicados como agentes de limpeza em odontologia, pois são tóxicos.
detergentes para superfícies e bancadas à base do composto quaternário de amônia.
detergentes iônicos contendo enzimas, empregados na descontaminação prévia de instrumental.
compostos enzimáticos incompatíveis com matéria orgânica e, portanto, não são recomendados para uso em
Odontologia.

QUESTÃO 43
Sobre a desinfecção, é CORRETO afirmar que é um processo
(A) físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos.
(B) muito utilizado nas superfícies dos equipamentos e artigos metálicos, sendo o hipoclorito a 10% a substância
recomendada pela vigilância sanitária.
(C) físico ou químico que dissemina o bacilo da tuberculose em objetos inanimados e superfícies.
(D) físico que utiliza um ácido peracético, porém, seu uso, atualmente, é proibido por formar resíduos tóxicos.

QUESTÃO 44
São considerados desinfetantes de alta eficácia:
(A)
(B)
(C)
(D)

álcool absoluto e glutaraldeído.
amônia quaternária e compostos clorados.
compostos clorados e ácido peracético.
glutaraldeído e ácido peracético.
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QUESTÃO 45
Sobre o processo de embalar os artigos odontológicos para seu processamento de esterilização, NÃO é correto
afirmar:
(A) O fechamento das embalagens deve promover o selamento hermético da embalagem e garantir sua integridade.
(B) A improvisação de embalagens para o processamento de artigos odontológicos está indicada nos casos de
número insuficiente de material.
(C) As embalagens devem ser identificadas, antes da esterilização, por meio de fita ou etiqueta adesiva, além de
conter a descrição do conteúdo.
(D) Na identificação das embalagens, é necessário colocar data e validade da esterilização e nome do responsável pelo processamento do artigo.

QUESTÃO 46
O método de esterilização pela autoclave é um processo
(A) restrito a poucos consultórios odontológicos, devido à contaminação do ar ambiente, à necessidade de operadores qualificados e ao baixo custo-benefício.
(B) recomendado por organismos nacionais e internacionais apenas para óleos e pós na área médica e para
alguns tipos de brocas e alicates ortodônticos na Odontologia.
(C) por meio do qual as combinações tempo-temperatura necessárias para esterilização são independentes da
natureza e do volume de carga, do tipo de invólucro e do equipamento.
(D) por meio do qual os micro-organismos são destruídos pela ação combinada de temperatura, pressão e umidade, que promove a termocoagulação e a desnaturação das proteínas da estrutura genética celular.

QUESTÃO 47
A relação tempo-temperatura para esterilização em autoclave varia de acordo com o aparelho, portanto, é CORRETO afirmar que o tempo-temperatura preconizados variam de
(A) 160°C a 170°C (1 atm pressão), por 60 minutos, e de 132°C a 134°C (2 atm pressão), por 120 minutos de
esterilização
(B) 132°C a 134°C (1 atm pressão), por 60 minutos, e de 160°C a 170°C (2 atm pressão), por 120 minutos de
esterilização
(C) 121°C a 127°C (1 atm pressão), por 15 a 30 minutos, e de 132°C a 134°C (2 atm pressão), por quatro a sete
minutos de esterilização.
(D) 90°C a 120°C (1 atm pressão), por 15 a 30 minutos, e de 150°C a 200°C (2 atm pressão), por quatro a sete
minutos de esterilização.

QUESTÃO 48
NÃO é correto o que se afirma em
(A) O material de embalagem deve ser compatível com o processo esterilizante e adequado para garantir a esterilidade. Embalagens compostas por papel e filme devem ser colocadas com o papel para baixo.
(B) O tempo de armazenamento do material esterilizado depende da integridade do material de embalagem, da
estocagem adequada e do manuseio reduzido após o processamento. Instrumentos não embalados possuem
tempo de validade de 7 a 14 dias.
(C) O material, devidamente embalado, deve ser colocado na câmara da autoclave desligada, não ultrapassando
2/3 de sua capacidade total e sem encostar-se às laterais, para que o vapor possa circular em todo o material.
(D) O instrumental deve ser armazenado em local exclusivo, separado dos demais, em armários fechados, protegido de poeira, umidade e insetos, mantido respeitando-se o prazo de validade da esterilização.
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QUESTÃO 49
Sobre monitoramento, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Monitoramento biológico é um identificador de processo da esterilização.
Monitoramento físico são tiras de papel secas com um milhão de esporos.
Monitoramento químico verifica as condições do equipamento.
Monitoramento do tipo Bowie-Dick serve para detecção de ar residual.

QUESTÃO 50
Em caso de acidentes com material contaminado por sangue ou secreções, NÃO é correto afirmar que:
(A) os profissionais expostos ao vírus HIV devem receber aconselhamento e acompanhamento médico e ser testados para HIV no momento do acidente, em 6 semanas, em 3 e em 6 meses.
(B) conhecida a procedência do material contaminado, deve-se solicitar ao paciente as sorologias anti-HIV, HbsAg
(hepatite B), anti-HCV (hepatite C) e demais exames, de acordo com a situação epidemiológica regional.
(C) ferimentos perfurocortantes devem ser lavados com álcool iodado, porém, se for projeção sobre a mucosa
(olhos e boca), deve-se realizar antissepsia com clorexidina.
(D) o risco de contaminação pelo HBV (hepatite B) está relacionado, principalmente, ao grau de exposição ao
sangue no ambiente de trabalho, e também à presença ou não do antígeno HBeAg no paciente-fonte.
QUESTÃO 51
A imunização contra Hepatite B é
(A) realizada por via oral no esquema de 3 doses.
(B) uma recomendação do Ministério da Saúde para profissionais cirurgiões-dentistas e não contempla os demais
componentes da equipe odontológica.
(C) realizada em todos os componentes da equipe odontológica que já tenham contraído Hepatite B e antes de
exercer a prática odontológica.
(D) constada por meio da detecção de níveis de antiHBsAg maiores que 10mUI/mL.
QUESTÃO 52
Para a manutenção da cadeia asséptica durante o atendimento odontológico, recomenda-se
(A) trocar as barreiras físicas de tecido ou as plásticas impermeáveis a cada semana, ou quando apresentar sujidade visível.
(B) renovar semanalmente as soluções dos equipamentos odontológicos dotados de sistemas de desinfecção
das tubulações, pois as soluções cloradas, com o passar do tempo, se tornam mais estáveis.
(C) desinfetar com água e sabão as partes removíveis do equipamento que são utilizadas nos procedimentos
cirúrgicos, como as turbinas de alta rotação e os micromotores, entre um paciente e outro.
(D) o recobrimento dos botões de acionamento dos diferentes equipamentos com campos de algodão esterilizados, para procedimentos cirúrgicos, e a aplicação de barreiras impermeáveis, durante a realização de procedimentos clínicos.
QUESTÃO 53
É CORRETO o que se afirma em
(A) A técnica de limpeza do piso em consultório odontológico preconiza iniciar da área menos contaminada para
a mais contaminada e limpar as paredes de cima para baixo, em sentido único.
(B) Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a processo de recuperação da prata, ou seja,
devem ser acondicionados em recipientes sob selo d’água e encaminhados para recuperação.
(C) A técnica de limpeza do piso em consultório odontológico preconiza o uso de vassoura comum, rodo, um balde, panos limpos ou carrinhos próprios para limpeza.
(D) O coletor específico para descarte de material perfurocortante odontológico deve ficar distante do local onde é
realizado o procedimento, devendo ser descartado quando atingir sua capacidade total.
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QUESTÃO 54
O amálgama dentário é
(A) material utilizado na confecção de próteses unitárias do tipo coroa dentária.
(B) utilizado tanto como material restaurador cavitário quanto para obturação de condutos radiculares.
(C) obtido a partir da reação da liga de amálgama dentário com o mercúrio que, na temperatura ambiente, se encontra em estado líquido.
(D) triturado com auxílio de monômeros, para aumentar a coesão da massa e, consequentemente, sua dureza
superficial.

QUESTÃO 55
É CORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

o cimento de fosfato de zinco faz parte do material de polimento coronário.
os cimentos de ionômero de vidro, quando manipulados, apresentam um aspecto brilhante.
a pasta de hidróxido de cálcio adquire sua dureza por meio de aparelho fotopolimerizador.
o óxido de zinco é um líquido de odor forte, manipulado juntamente com um pó denominado eugenol.

QUESTÃO 56
O contra-ângulo odontológico significa um
(A)
(B)
(C)
(D)

instrumento rotatório colocado em uma peça de mão conectada a um motor, girando em várias velocidades.
instrumento cortante manual, de ponta única ou dupla, usado em procedimentos de raspagem coronária.
instrumento destinado à inserção de próteses parciais.
dispositivo que possibilita o restabelecimento do ponto de contato interproximal.

QUESTÃO 57
A substância fucsina básica é
(A)
(B)
(C)
(D)

um anestésico tópico de uso infantil.
um gel para desorganizar placa bacteriana.
um revelador de placa bacteriana.
uma marca de flúor de aplicação profissional.

QUESTÃO 58
Na notação gráfica de dois dígitos, o dente correspondente ao primeiro pré-molar inferior esquerdo é o
(A)
(B)
(C)
(D)

44.
34.
24.
14.
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QUESTÃO 59
Sobre Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), é CORRETO afirmar:
(A) Os resíduos de revelador e fixador, além de amálgama odontológico, devem ser embalados e enviados para
os centros de reciclagem desses produtos e/ou de acordo com a Vigilância Sanitária Municipal.
(B) O Grupo A é composto pelos resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública
ou ao meio ambiente, independentemente de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
(C) O Grupo B é composto pelos resíduos potencialmente infectantes – resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar riscos de
infecção.
(D) Gesso, luvas, esparadrapos, algodão, gazes, compressas, embalagens em geral e, ainda, quaisquer materiais
passíveis de reciclagem são considerados do Grupo C.

QUESTÃO 60
Com relação à ergonomia, NÃO é correto afirmar:
(A) No trabalho a quatro mãos, o auxiliar realiza a aspiração de saliva e a retração de tecidos moles, aumentando
para o operador o acesso e a visão do campo de trabalho.
(B) A elevação do plano de trabalho do instrumentador facilita o seu campo de visão; este deve trabalhar em um
plano 5 a 10 cm mais elevado que o plano do operador. Para isto, a utilização de plataformas, ou mochos com
apoio especial para os pés, é fundamental.
(C) O trabalho da equipe de Saúde Bucal a quatro mãos, com troca de instrumental, pode representar um fator
fundamental para a manutenção da posição ergonomicamente correta, na medida em que diminui a necessidade de movimentação do operador.
(D) Todos os instrumentais e equipamentos a serem utilizados no trabalho a quatro mãos devem permanecer
próximos ao operador e ao instrumentador, em um espaço com um círculo de raio de 2 m, cujo centro é a boca do paciente, ou seja, dentro da chamada zona de transferência.
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