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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas,
sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 1
(uma) hora e, no máximo, de 3 (três) horas, incluído o tempo destinado
à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do
recinto de realização das provas objetivas decorrida 1 (uma) hora do início
de aplicação das mesmas.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e os gabaritos das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão divulgados no endereço eletrônico www.fumarc.com.br no 1º (primeiro)
dia útil subsequente à realização das provas.
9. 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

SAÚDE E LIBERDADE
Victor Ruiz Caballero/The New York Times
A epidemia mundial de obesidade é fenômeno concreto e constitui um desafio para as autoridades sanitárias. O excesso de peso, afinal, está associado a
uma série de moléstias graves como diabetes, doenças cardiovasculares e até
alguns tipos de câncer.
Diante de uma disparada dos índices de sobrepeso infantil, o governo chileno declarou guerra a alimentos insalubres, impondo mudanças nas embalagens,
criando restrições à publicidade e elevando a carga tributária de produtos como os
refrigerantes.
A meta se mostra, a princípio, correta. Resta saber se os meios escolhidos
são os mais indicados.
Objetivos sociais relevantes não raro se chocam com garantias às liberdades individuais. Seria uma intromissão descabida do Estado na vida privada, por
exemplo, proibir todo o consumo de álcool para reduzir as mortes no trânsito.
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As regras adotadas no Chile não chegam, obviamente, a tamanha arbitrariedade. Ainda assim, ensejam discussão —o tema também está em pauta no Brasil.
Lá, o governo determinou que as embalagens de alimentos que contenham altos teores de sal, açúcar e gordura tragam alertas para o risco de consumir
o produto.
Tais normas de rotulagem parecem corretas, desde que se evite o alarmismo. Empresas não podem se furtar à obrigação de fornecer a melhor informação científica disponível sobre o que comercializam.
Mais controversas são as restrições ao marketing, que já baniram ícones
como o tigre Tony, dos cereais açucarados Kellogg's. Neste caso se interfere na
liberdade de expressão: se disciplinar a publicidade é razoável, o veto total a determinados conteúdos só se justifica em casos extremos.
Também inspira cautela a ideia de elevar a tributação de artigos muito calóricos, a exemplo do que vários países já fazem com o cigarro e o álcool. Embora
defensável, o uso de tal instrumento deve mirar apenas o consumo abusivo —não
faria sentido, por exemplo, sobretaxar o pão e o macarrão.
Deve-se levar em conta que, diferentemente do cigarro — uma droga que
vicia e prejudica não somente seus usuários como aqueles que os cercam —, alimentos são necessários à vida. Mesmo os que engordam não são inadequados
para todos a todo momento.
Cabe ao Estado, sem dúvida, promover hábitos saudáveis. Mas há que
preservar ao máximo a liberdade das empresas de atuar e, principalmente, a do
cidadão de escolher o que vai ou não comer.
Disponível em: editoriais@grupofolha.com.br

QUESTÃO 01
Os objetivos do texto são, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

apresentar as mudanças impostas pelo governo chileno.
demonstrar que não se pode interferir nas liberdades individuais.
discutir a importância de se proibir todo o consumo de álcool.
refletir a respeito da sobretaxa dos alimentos.
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QUESTÃO 02
Todas as informações abaixo estão corretas de acordo com o texto, EXCETO:
(A) A epidemia de obesidade levou o governo chileno a interferir nos hábitos alimentares de toda a população.
(B) As restrições impostas pelo governo chileno fizeram com que o tigre Tony, dos
cereais açucarados Kellogg's, fosse retirado da embalagem.
(C) O excesso de peso pode causar uma série de moléstias graves como diabetes,
doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer.
(D) O governo chileno determinou que as embalagens de alimentos que contenham altos teores de sal, açúcar e gordura tragam alertas para o risco de consumir o produto.
QUESTÃO 03
Uma das funções do segundo parágrafo do texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)

contrapor-se ao primeiro parágrafo.
explicar as ideias do primeiro parágrafo.
fornecer o contexto para os parágrafos seguintes.
reforçar a tese que é defendida ao longo do texto.

QUESTÃO 04
As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, EXCETO em:
(A) “[...] não faria sentido, por exemplo, sobretaxar o pão e o macarrão.” (colocar
taxa extra)
(B) “[...] o governo chileno declarou guerra a alimentos insalubres.” (estragados)
(C) “A meta se mostra, a princípio, correta.” (finalidade)
(D) “Mais controversas são as restrições ao marketing, que já baniram ícones
como o tigre Tony [...].” (discutíveis)
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QUESTÃO 05
Em: “Seria uma intromissão descabida do Estado na vida privada [...]”, seria está
flexionado no
(A)
(B)
(C)
(D)

futuro do presente do indicativo.
futuro do pretérito do indicativo.
pretérito imperfeito do indicativo.
pretérito perfeito do indicativo.

QUESTÃO 06
Há pronome demonstrativo em:
(A) “Ainda assim, ensejam discussão — o tema também está em pauta no Brasil.”
(B) “As regras adotadas no Chile não chegam, obviamente, a tamanha arbitrariedade [...].”
(C) “Mesmo os que engordam não são inadequados para todos a todo momento.”
(D) “Neste caso se interfere na liberdade de expressão [...].”

QUESTÃO 07
Os termos em destaque são substantivos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Cabe ao Estado, sem dúvida, promover hábitos saudáveis.”
“Mais controversas são as restrições ao marketing.”
“Mesmo os que engordam não são inadequados para todos a todo momento.”
“Tais normas de rotulagem parecem corretas.”
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QUESTÃO 08
Os termos em destaque são adjetivos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

“[...] o uso de tal instrumento deve mirar apenas o consumo abusivo [...].”
“[...] o veto total a determinados conteúdos só se justifica em casos extremos.”
“Diante de uma disparada dos índices de sobrepeso infantil [...].”
“Objetivos sociais relevantes não raro se chocam [...]”

QUESTÃO 09
Há dígrafo, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

salta
isso
erro
caminho

QUESTÃO 10
Todos os verbos destacados foram flexionados no presente do indicativo, EXCETO em:
(A) “Também inspira cautela a ideia de elevar a tributação de artigos muito calóricos [...].”
(B) “Tais normas de rotulagem parecem corretas [...].”
(C) “Mais controversas são as restrições ao marketing [...].”
(D) “Diante de uma disparada dos índices de sobrepeso infantil, o governo chileno
declarou guerra a alimentos insalubres [...].”
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PROVA DE MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Somando-se quarenta e nove inteiros e oito centésimos com dois inteiros e trezentos e sessenta e sete milésimos, obtém-se
(A)
(B)
(C)
(D)

51,447
52,167
52,797
79,77

QUESTÃO 12
Uma agência de câmbio, em meados de fevereiro de 2018, tinha, em um determinado dia, as seguintes cotações:

1 DÓLAR = R$ 3,20
1 EURO = R$ 4,01
Nessa mesma época e agência, 10 euros equivaliam a, aproximadamente,
(A)
(B)
(C)
(D)

12,53 reais
128,32 reais
12,53 dólares.
40,10 dólares

9
QUESTÃO 13
Observe a seguinte ilustração antes de responder:

Sabe-se que Ricardo, Paula e Mariana tinham, cada um, R$ 20,00 ao entrar na
loja. Ao saírem, decidiram juntar o troco que cada um recebera e compraram um
presente que custou R$ 30,80 para dar à professora. O que sobrou, eles dividiram
entre si de maneira equânime.
Qual foi a quantia com que cada um deles ficou após a divisão? (Cada um deles
comprou apenas o que está indicado na ilustração).
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 5,00
R$ 5,05
R$ 5,50
R$ 15,15
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QUESTÃO 14
Um grande apresentador de um programa de prêmios na TV fez uma proposta
para um participante que já tinha ganhado um prêmio de R$ 40 000,00. A proposta
foi a seguinte:
“- Você trocaria o seu prêmio por 3 milhões e meio de centavos de reais?”
Sendo assim, é CORRETO afirmar que
(A) não valeria a pena a troca, pois a proposta do apresentador representa um
valor abaixo do que o participante possui.
(B) não valeria a pena trocar, pois perderia R$10 000,00 na troca.
(C) valeria trocar, pois o apresentador está aumentando o prêmio em R$ 5 000,00.
(D) valeria trocar, pois aumentaria seu prêmio em 10%.

QUESTÃO 15
Considerem-se todas as divisões de números inteiros positivos por 14, cujo resto
é igual ao quadrado do quociente. A soma dos possíveis quocientes dessas divisões é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

5
6
12 + 22 +...+ 142
12 + 22 +...+ 132
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QUESTÃO 16
Para que a expressão a seguir tenha como resultado o número 100, em qual ordem os símbolos aritméticos ( +,−,×,÷ ) devem ser inseridos nos espaços apresentados?
(A)

+, , +, −

(B)

+, ,÷,

(C)

÷, , −, +

(D)

÷, , +, −

QUESTÃO 17

Em certo concurso municipal,

1
dos candidatos inscritos não compareceram ao
9

dia do exame. Dos que estavam presentes no dia do exame, 62,5% não foram
classificados. Se foram aprovados 180 candidatos, o número de candidatos
inscritos era igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

270
340
360
540
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QUESTÃO 18
Considerando A= anos, M = meses de 30 dias e D = dias, quando um condenado
por determinado crime recebe pena de 1,8 anos de reclusão, deve-se entender
que são exatos
(A)
(B)
(C)
(D)

1A 8M
1A 8D
1A 8M 8D
1A 9M 18D

QUESTÃO 19
Certa empresa de cosméticos conseguiu atingir a meta de vendas no ano de 2017.
Para gratificar os funcionários, decidiu dividir parte do lucro entre os funcionários
de maneira diretamente proporcional ao salário de cada um. O valor a ser dividido
foi de R$ 6 500 000,00. A folha de pagamento de todos os funcionários totaliza
R$ 4 062 500,00. Sendo assim, o funcionário que possui salário de R$ 3 000,00
receberá, como bonificação dessa divisão, o valor de
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 1 600,00
R$ 4 800,00
R$ 5 200,00
R$ 16 000,00
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QUESTÃO 20
Determinada empresa vende modelos de painel de captação de energia solar.
Sabe-se que, com uma área de absorção de raios solares de 1,2 m2, um painel
consegue gerar 400 Wh de energia. Se o proprietário de determinado imóvel resolver adquirir um painel de 1,5 m2, qual será a energia a ser gerada?
(A)
(B)
(C)
(D)

230 Wh
320 Wh
500 Wh
540 Wh
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
O Código de Ética é o instrumento principal que rege a conduta dos profissionais
da área da saúde odontológica, sendo estabelecida pelo Conselho Federal de
Odontologia.
Em relação ao Código de Ética Profissional, avalie as seguintes afirmações:
I.

Os preceitos éticos aos quais a equipe auxiliar deve se submeter são,
de forma geral, os mesmos que se aplicam ao cirurgião-dentista, ou
seja, aqueles postulados no Código de Ética Odontológico.
II. No caso de infração do código de ética por um agente infrator, no caso
o Auxiliar em Saúde bucal especificamente, poderá vir a ser submetido
às punições previstas pelo Conselho Federal de Odontologia.
III. Constituem direitos dos profissionais inscritos no Conselho Federal de
Odontologia, segundo suas atribuições específicas, recusar-se a
exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições
de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
IV. Constitui dever dos cirurgiões-dentistas atualizar os conhecimentos
profissionais, sendo opcional aos profissionais auxiliares atualizarem
os seus conhecimentos, à medida que lhes forem dadas
oportunidades de atualização pela função ocupada ou pelo serviço.

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

I, II e III, apenas.
I, II, III e IV.
II, III e IV, apenas.
III e IV, apenas.
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QUESTÃO 22
Avalie as afirmativas a seguir sobre a Lei Nº 11.889/2008 que regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde
Bucal – ASB na qual está descrito que compete ao Auxiliar em Saúde Bucal (ASB),
sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal, as
seguintes atribuições:
I. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista.
II. Organizar o ambiente de trabalho; registrar dados e participar da análise
das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal.
III. Processar filmes radiográficos;
IV. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive
em ambientes hospitalares;
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III e IV.
II, III e IV. apenas.
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QUESTÃO 23
O Auxiliar de Saúde bucal tem um papel importante auxiliando o Cirurgião-Dentista
nos procedimentos durante a confecção de próteses dentárias.
Sobre esse tema, avalie as afirmativas a seguir:
I. Moldeira é um dispositivo que serve para conduzir o material de moldagem
manipulado à boca do paciente, a fim de colocá-lo em contato com a área
a ser moldada e remover o molde, sem que haja distorção e não pode ser
selecionada pelo Auxiliar de saúde bucal.
II. Molde é a impressão ou cópia em negativo da área moldada e pode ser
realizado pelo Auxiliar de Saúde Bucal.
III. Modelo é a reprodução positiva, geralmente em gesso, que é obtido a partir do molde e pode ser realizado pelo Auxiliar de Saúde Bucal.
IV. Lavar, guardar os materiais usados para confecção das próteses e acompanhar o paciente para o início do serviço de prótese são atribuições desempenhadas pelo Auxiliar de saúde bucal.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III e IV.
III e IV, apenas.
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QUESTÃO 24
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cárie dentária e as doenças
periodontais são as patologias bucais mais prevalentes nas populações. A equipe
de saúde bucal, na atenção básica, deve atuar em intervenções individuais e coletivas para o controle dessas patologias. Sobre medidas de prevenção e controle
da cárie e doenças periodontais, avalie as seguintes afirmações:
I. A fluoretação das águas de abastecimento público é um importante meio
coletivo de uso de fluoreto no Brasil. E é lei: toda cidade com estação de
tratamento de água deve agregar fluoreto na sua água (Lei Federal 6.050,
de 24/5/74).
II. Os dentifrícios fluoretados são considerados os mais eficazes dentre os métodos preventivos para cárie dentária.
III. As ações educativas para controle do biofilme dental devem ser inseridas
nas atividades desenvolvidas pela equipe de saúde bucal.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 25
Em relação aos métodos de prevenção e controle do biofilme dentário, é CORRETO afirmar:
(A) A escova elétrica é ineficaz na remoção de biofilme dentário, portanto, não
sendo recomendada a substituição da escovação manual por essa técnica.
(B) As escovas com cerdas macias e cabos com inclinação de 45° são as mais
indicadas para realizar uma boa higienização de dentes e gengivas.
(C) O dentifrício é imprescindível tanto nas técnicas de higienização bucal quanto
para a remoção do biofilme dentário.
(D) O método de escovação dos dentes, de acordo com as técnicas de higiene
bucal, deve ajustar-se às condições do paciente, incluindo faixa etária e habilidade manual.
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QUESTÃO 26
O Auxiliar de Saúde Bucal encontra-se exposto a diversos riscos na sua prática
diária, sendo que, para minimizar, prevenir ou reduzir esses riscos, é necessária a
adoção de medidas de biossegurança e controle de infecção. As seguintes medidas devem ser adotadas pelo ABS e por toda equipe na assistência a todos os
pacientes:
I. Lavar as mãos antes e após a retirada da luva de borracha que esteve em
contato com o material utilizado no paciente. Não tocar na parte externa
das luvas, ao removê-las.
II. Manipular cuidadosamente o material perfurocortante, evitando, por exemplo, reencapar, entortar ou quebrar a agulha da seringa carpule.
III. Adotar um mesmo padrão de prevenção independente de diagnóstico
confirmado ou presumido de doença infecciosa transmissível do paciente.
IV. Manter as caixas de descarte dispostas em locais visíveis e de fácil acesso
e preenchê-las acima do limite de 2/3 para aproveitamento de sua capacidade total.
É CORRETO apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, II e IV.
I, II.
II, III e IV.
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QUESTÃO 27
É CORRETO afirmar:
(A) Álcool a 70%, clorhexidina, compostos de iodo (PVPI) e outros iodóforos são
substâncias vetadas pelo Ministério da Saúde para a antissepsia das mãos.
(B) As atividades de recebimento, limpeza, lavagem e separação de materiais
odontológicos após atendimento são consideradas “sujas” e, portanto, devem
ser realizadas com avental plástico, calçados fechados e luvas grossas de borracha.
(C) Os óculos são medidas de segurança que protegem os olhos contra impactos
de partículas ejetadas, luminosidade intensa, radiação ultravioleta e respingos
de produtos químicos e material biológico.
(D) O ambiente odontológico, pelas suas particularidades, impede que o ar seja
uma via potencial de transmissão de microrganismos, devido à produção de
aerossóis provenientes dos instrumentos rotatórios.
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QUESTÃO 28
Avalie as seguintes afirmativas:
I. A limpeza mecânica para a remoção de sujidade dos artigos odontológicos
pode ser feita de forma mecânica com utilização de lavadoras com ultrassom de baixa frequência ou deixando previamente o material submerso
em detergentes enzimáticos
II. O método de esterilização pela autoclave é um processo onde os microrganismos são destruídos pela ação combinada da temperatura, pressão e
umidade, que promove a termocoagulação e a desnaturação das proteínas da estrutura genética celular.
III. O tempo de armazenamento do material esterilizado depende da integridade do material de embalagem, estocagem adequada e do manuseio reduzido após o processamento.
IV. Para identificarmos se a autoclave está esterilizando de fato os materiais
e instrumentais, utilizamos, mensalmente, o monitoramento do tipo químico e biológico.
É CORRETO apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
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QUESTÃO 29
No proporcionamento e na manipulação do cimento de ionômero de vidro, devese levar em consideração, além das recomendações do fabricante, os seguintes
aspectos:
I. O material deve ser manipulado, utilizando uma espátula e uma placa de
vidro, ou a placa pode ser substituída por um bloco de papel.
II. Toda medida do pó deve ser aglutinada, ou seja, incorporando-se de uma
só vez ao líquido. Se a massa apresentar aspecto brilhante, deverá ser
desprezada, e uma nova porção deverá ser manipulada.
III. É recomendável que o pó e o líquido sejam dispensados na placa 30 minutos antes da manipulação do material. Deverá ser levado à cavidade e
comprimido, utilizando instrumento plástico, metálico ou uma seringa.
IV. O tempo de mistura não deve ultrapassar 1 a 2 minutos. Ao final da aglutinação, a massa deve assemelhar-se à massa de vidraceiro e apresentar
aspecto fosco.
Com relação a manipulação do ionômero de vidro, está CORRETO o que se afirma
em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, III e IV.
I, apenas.
I e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
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QUESTÃO 30
A maioria dos programas de saúde bucal desenvolvidos nos municípios utiliza-se
de procedimentos coletivos, ou seja, ações definidas para um grupo específico de
pessoas, no controle das doenças bucais.
Sobre essa atividade, avalie as seguintes afirmativas:
I. A escovação supervisionada ocorre, geralmente, associada à aplicação de
flúor e à promoção de informações educativas sobre saúde geral e especialmente saúde bucal.
II. Os conhecimentos científicos sobre os cuidados com a saúde bucal devem
ser apropriados por toda a sociedade, enquanto direito do cidadão.
III. A escovação supervisionada ocorre de uma maneira ordenada e sequencial, considerando as superfícies de menor risco e menor dificuldade de
limpeza, devendo-se evitar o uso de corantes para não mascarar as áreas
de maior risco;
IV. Durante uma atividade educativa voltada para grupos populacionais, o
mais importante é preconizar a melhor técnica de escovação e recomendar alguns agentes químicos, tais como a clorexidina.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
I, III e IV.
I, II e IV.
II, III e IV.
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PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.
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