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PORTUGUÊS

O livro, esse misterioso objeto de papel, tinta, cola e linha, vem atraindo muita atenção. Talvez não tanto a atenção
de  leitores,  maiores ou  menores  de idade,  que fazem as  delícias  de  autores,  editores  e  livreiros:  enquanto  estes
profissionais  lamentam  a  carência  de  leitores  e  leituras,  o  livro  começa  a  atrair  a  atenção  de  uma  multidão  de
estudiosos.

O mais novo membro da tribo aqui traduzido é Jason Epstein. Ele promete discutir – e de fato discute, esbanjando
competência e bom humor – passado, presente e futuro do mercado editorial em O negócio do livro. Do alto de sua
escrivaninha nova-iorquina, Epstein descreve como esse mercado se foi construindo e transformando ao longo dos
tempos. Cinqüentões de hoje talvez ainda se lembrem daquelas livrarias pequenas e médias, com vendedores atentos e
cultos,  que  recomendavam  títulos  e  discutiam  livros  com  seus  não  menos  cultos  e  desapressados  fregueses.
Desaparecidas estas livrarias, a freguesia teve de transferir-se para as “megastores” contemporâneas, com funcionários
uniformizados que vendem papéis pintados com tinta com os quais não têm lá muita intimidade.

No cenário da produção do livro, a paisagem também muda radicalmente. Epstein fala com uma certa nostalgia do
tempo em que um editor de literatura era um profissional de quem se esperava que descobrisse escritores de público
regular e constante ao longo dos anos. A essa geração de profissionais, contrapõe-se a necessidade contemporânea de
os editores descobrirem (ou produzirem?) escritores de best-sellers, já que é muito cara a manutenção do estoque e
mais caro ainda o aluguel de bons pontos comerciais. A pá de cal no velho regime é que já que o respeitável público
aprendeu a trocar vertiginosamente de carro, por que deveria manter-se fiel a autores, obras ou gêneros?

(Marisa Lajolo, Folha de S. Paulo, Mais!, 07 jul. 2002, p. 19.)

01 - Ao apresentar a história do mercado editorial, Epstein aponta as seguintes alterações:

I. Os leitores antigos perdem o interesse pelos livros, e as vendas caem.
II. As livrarias tradicionais tornam-se economicamente inviáveis.
III. Os editores tornam-se incapazes de distinguir entre bons e maus autores.
IV. Os leitores mudam rapidamente suas preferências.

Estão corretas:

a) Somente as alternativas I e III.
*b) Somente as alternativas II e IV.
c) Somente as alternativas II e III.
d) Somente as alternativas I, III e IV.
e) Somente as alternativas III e IV.

02 - Lajolo descreve os vendedores das megastores como “funcionários uniformizados que vendem papéis pintados com
tinta com os quais não têm lá muita intimidade”. Essa descrição revela que:

a) nas grandes lojas, os livros são vendidos junto com outros papéis.
b) os vendedores das grandes lojas preferem reproduções de pinturas a livros.
c) nas megastores, os livros são protegidos por embalagens lacradas, impedindo que os vendedores os manuseiem.
*d) atualmente os vendedores das grandes lojas só vêem os livros em suas características físicas.
e) os funcionários dão mais importância aos seus uniformes do que aos livros que vendem.

03 - “Epstein fala com uma certa nostalgia do tempo em que um editor de literatura era um profissional de quem se esperava que
descobrisse escritores de público regular e constante ao longo dos anos.” Em que alternativa a frase foi reformulada de
acordo com as normas da escrita?

a) Epstein  fala  com uma certa  nostalgia  do tempo que um editor  de  literatura  era um profissional  que se  esperava  que
descobrisse escritores de público regular e constante ao longo dos anos.

b) Epstein fala com uma certa nostalgia do tempo onde um editor de literatura era um profissional onde se esperava que
descobrisse escritores de público regular e constante ao longo dos anos.

*c) Epstein fala com uma certa nostalgia do tempo no qual um editor de literatura era um profissional do qual se esperava que
descobrisse escritores de público regular e constante ao longo dos anos.

d) Epstein fala com uma certa nostalgia do tempo que um editor de literatura era um profissional que se esperava dele que
descobrisse escritores de público regular e constante ao longo dos anos.

e) Epstein fala com uma certa nostalgia do tempo no qual um editor de literatura era um profissional cujo se esperava que
descobrisse escritores de público regular e constante ao longo dos anos.

04 - Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação foram empregados adequadamente.

a) No Brasil  –  salvo os raros e honrosos best-sellers nacionais  – a tiragem média de um título  de autor  conhecido,  não
ultrapassa 5000 exemplares.

b) Os livros foram por um bom tempo, feitos vendidos e lidos, de um determinado jeito; e essa forma parece inviável hoje.
*c) Em vez de ler muitas vezes os mesmos livros, depois de Gutenberg, passou-se a ler uma vez só (e cada vez mais rapidinho)

muitos livros.
d) A inviabilidade do modelo de produção e comercialização, de livros não representa o fim da leitura; nem dos leitores. 
e) Uma das alternativas atuais para a venda de livros é a venda virtual (como fizeram no Brasil João Ubaldo Ribeiro) e Mário

Prata.
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05 - Assinale a alternativa em que a concordância está correta.

*a) Tanto o editor quanto o leitor vêm se adaptando às mudanças na edição e distribuição de livros.
b) Houveram algumas críticas de donos de pequenas livrarias às mudanças no mercado editorial.
c) Nos últimos anos foi criado novas formas de edição, venda e leitura de livros.
d) A sociologia e os estudos literários aponta que a grande transformação no mundo dos livros foi a substituição da leitura

intensiva pela extensiva.
e) As livrarias virtuais, nos últimos anos, mostra uma nova tendência no mercado de livros.

MATEMÁTICA

06 - Uma solução contém uma substância dissolvida na razão de 3 mg por ml. A quantidade da substância presente em um
litro da solução é

a) 300 g
b) 300 mg
c) 30 g
d) 30 mg
*e) 3 g

07 - No mês passado, um funcionário recebeu o salário básico acrescido de um abono de 7,5% sobre o básico. Se ele
recebeu R$ 602,00, então o salário básico é

a) R$ 576,00.
b) R$ 570,00.
c) R$ 564,20.
*d) R$ 560,00.
e) R$ 556,85.

08 - No início do mês, um ambulatório possuía estoque de anti-séptico suficiente para 22 dias, atendendo 20 pessoas por
dia. Se, a partir do quinto dia de atendimento, o número de pessoas atendidas por dia passar para 24, e for mantida a
dose individual de anti-séptico, quantos dias a menos vai durar o estoque?

a) 6.
b) 5.
c) 4.
*d) 3.
e) 2.

09 - Se a diferença entre dois números positivos é 14,2 e um deles é igual a 3 vezes o outro, então um desses números é

a) 21,0
*b) 21,3
c) 21,6
d) 21,9
e) 22,2

10 - Uma pesquisa mostrou que, em certo período, o gasto mundial com armamento foi de 110 bilhões de dólares e que 39%
correspondem aos gastos de apenas 3 países. Sabendo que dois desses países gastaram com armamento 6,6 e 7,7
bilhões de dólares, respectivamente, o valor gasto com armamento pelo terceiro país em relação ao gasto mundial
corresponde a

a) 24,5%
b) 25,0%
c) 25,5%
*d) 26,0%
e) 26,5%

11 - Foi realizada uma tomada de preços para a compra de um lote de medicamentos, e observou-se que: o preço declarado
pelo fornecedor A é R$ 30,00 maior do que o preço do fornecedor B; para os preços ficarem iguais, é necessário que o
fornecedor A dê um desconto de 15% sobre o seu preço. Qual foi o preço declarado pelo fornecedor B?

a) R$ 120,00.
b) R$ 150,00.
*c) R$ 170,00.
d) R$ 189,00.
e) R$ 200,00.
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12 - Em uma fábrica de componentes para próteses, 15 máquinas iguais entre si, cada uma trabalhando 18 horas por dia,
produzem certo número de componentes em determinado número de dias de funcionamento. Então, apenas 12 dessas
máquinas, para produzirem o mesmo número de componentes no mesmo número de dias de funcionamento, deverão
trabalhar cada uma delas 

a) 18,5 horas por dia
b) 19,5 horas por dia
c) 20,5 horas por dia
d) 21,5 horas por dia
*e) 22,5 horas por dia

13 - Um espaço do posto de saúde está sendo preparado para atendimento aos pacientes e deverá conter 3 salas. De acordo
com as finalidades de uso, foi decidido que as áreas das salas devem ser diretamente proporcionais a 2, 3 e 8. Sabendo
que o espaço original tem área de 169 m2, as áreas das salas, em m2, são

a) 24, 36 e 119.
*b) 26, 39 e 104.
c) 30, 45 e 94.
d) 32, 42 e 95.
e) 44, 66 e 88.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Os  equipamentos  de  proteção  individual  para  os  trabalhos  clínicos  em  odontologia  traduzem-se  em  barreiras  contra
possíveis contaminações. Com base no assunto, responda as questões de números 14 a 17.

14 - O THD deve utilizar o gorro de proteção:

*a) Obrigatoriamente, sempre que o equipamento de alta rotação estiver sendo utilizado, protegendo inclusive o paciente. 
b) Somente quando os aerossóis produzidos nos procedimentos forem suficientes para uma contaminação cruzada da equipe

de trabalho.
c) Sempre, tomando-se o cuidado de adaptar precisamente as hastes dos óculos nas orelhas expostas para tal. 
d) Obrigatoriamente, trocando-o a cada procedimento, para evitar contaminação direta. 
e) Sempre limpo, substituindo-o imediatamente durante o procedimento, quando sujidades sanguíneas forem observadas.

15 - Caso haja necessidade de assistir ao CD em um procedimento semicrítico, o THD deve dar preferência:

a) Aos paramentos de cor branca, para que a visualização de contaminação imediata seja evidente.
b) Aos paramentos de estilo macacão, pois estes substituem plenamente os aventais.
*c) Aos aventais de gola alta e com mangas longas, sendo o comprimento ¾.
d) Aos aventais que não diminuam a proteção do profissional pelo aumento de sua capacidade de filtração. 
e) Às calças de algodão, pois serão mais seguras no centro cirúrgico, para o procedimento em questão. 

16 - Na orientação dos ACDs pelos THDs em relação à indumentária destinada a procedimentos altamente críticos, é correto
instruir ao auxiliar de sala que:

a) os aventais devem ser colocados antes de entrar no centro cirúrgico, para impedir a entrada de agentes contaminantes. 
*b) deve-se dar preferência aos aventais cujo fechamento seja feito pelas costas.
c) a esterilização dos aventais deve ser feita em papel kraft com no máximo dois dias de antecedência ao ato cirúrgico.
d) o avental estéril deve ser colocado imediatamente antes dos elementos acessórios, como gorro e óculos.
e) as mangas dos aventais devem ser longas, com punhos lisos e soltos, para que se possa envolvê-los adequadamente com

as luvas estéreis.

17 - Em relação às máscaras de proteção, assinale a alternativa correta. 

a) Na aquisição das máscaras de proteção, devemos optar por aquelas que apresentam menor potencial de filtração, pois isso
impede a passagem de microorganismos. 

b) Para a eficiência da máscara é preciso explicar ao paciente os passos que serão realizados. Do contrário, ao sobressaltar-
se, o paciente pode dirigir elementos contaminantes à mascara oferecendo riscos de contaminação.

c) Caso a máscara de proteção provoque embaçamento nos óculos, é sinal de excesso de umidade. Devemos, nesses casos,
providenciar imediatamente sua substituição, para que o procedimento não seja prejudicado. 

d) Deve-se dar preferência às máscaras de pano, pois podem ser esterilizadas com maior facilidade que as de polipropileno,
trazendo segurança em relação à sua permeabilidade aos fluidos bucais.

*e) As máscaras devem ser trocadas a cada paciente atendido. 
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18 - O instrumental pérfuro-cortante deve passar por um preparo prévio, antes da sua esterilização. Assinale a alternativa
que indica a fase de pré-lavagem.

a) Fricção auxiliada por escova com produto descontaminante.
b) Pressão de jato de água com temperatura entre 60 C e 90 C, por 15 minutos. 
c) Autoclavagem prévia sem o ciclo de secagem. 
d) Imersão em água em ebulição. 
*e) Imersão em aparelho de ultra-som.

19 - Quando se utiliza instrumental esterilizado em papel grau cirúrgico, antes da abertura do pacote, devemos nos certificar
de sua correta esterilização. Essa certeza é obtida quando:

a) Observamos a data de validade obrigatoriamente escrita no papel.
b) Ajustamos o  termostato do  forno  na  temperatura  adequada,  além de verificarmos o termômetro acessório,  quando da

esterilização.
*c) Notamos a transformação de cor do indicador do papel.
d) Percebemos que o selamento do papel não foi desfeito.
e) Procedemos a testes biológicos do forno, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

20 - A autoclave é um método bastante utilizado na esterilização em odontologia. Assinale a alternativa que condiz com a
verdade em relação a esse método. 

a) O excesso de água destilada no interior da autoclave provoca aumento da umidade, que por sua vez aumenta a porosidade
do papel grau cirúrgico, inviabilizando uma correta esterilização.

b) A abertura da autoclave antes do total  esfriamento favorece a eliminação do vapor  d’água,  contribuindo para se obter
embalagens mais secas.

*c) O tempo médio de esterilização para gaze, algodão ou toalhas de mão em autoclave com 1,0 atm de pressão e temperatura
oscilando entre 115-118 C é de 30 minutos.

d) Para eliminar-se a condensação de vapor no aparelho, podemos promover sua despressurização pelo acionamento da
válvula de escape.

e) Preconiza-se a esterilização em autoclave para instrumentos de aço-carbono em detrimento do forno de Pasteur.

21 - Antes de qualquer procedimento odontológico, deve-se proceder à desinfecção dos equipamentos que serão utilizados.
Assinale a alternativa que mostra o elemento que NÃO deve ser desinfetado. 

a) Reservatório de água do equipo.
b) Sistema de água das peças de mão.
*c) Caneta de alta rotação.
d) Mangueiras de alta rotação.
e) Seringa tríplice.

22 - A  manipulação  dos  resíduos  produzidos  em  odontologia  tem  fundamental  importância  não  só  para  o  pessoal
diretamente envolvido bem como em relação ao meio ambiente. Assinale a alternativa que apresenta a maneira correta
de trabalhar com o lixo produzido.

a) Resíduos de amálgama: os resíduos devem ser acondicionados em vidros fechados com tampa, preenchidos totalmente
com água para evitar a formação de vapores de mercúrio. 

b) Máscaras, luvas, pontas de sucção e instrumentos contundentes: sacos na cor preferencialmente branca, com uma cruz
vermelha e os dizeres “lixo hospitalar”. 

c) Resíduos de cimentos, medicamentos de uso sistêmico e vernizes: devem ser dispensados junto ao lixo hospitalar.
*d) Dentes humanos: requerem esterilização ou incineração antes de serem dispensados.
e) Caixas, papéis e anestubes: lixo geral.

23 - Moldagens,  utilizando-se  hidrocolóide  irreversível,  são  comumente  realizadas  em  odontologia.  As  normas  de
biossegurança devem, assim, aplicar-se igualmente a esses procedimentos, para uma efetiva segurança do CD e da sua
equipe,  incluindo-se aí  o TPD.  Assinale,  dentre as alternativas abaixo,  o produto químico que atua eficazmente na
desinfecção dos hidrocolóides irreversíveis.

*a) Glutaraldeído 2% por imersão em tempo menor que 8 minutos.
b) Cloro por imersão no tempo de 15 minutos. 
c) Fenol por imersão no tempo de 22 minutos.
d) Glutaraldeído 1% por aspersão.
e) Hipoclorito a 1% por aspersão.

24 - Define-se ergonomia como sendo o estudo da adaptação do trabalho ao homem e do homem ao seu trabalho. A posição
e postura tomadas pelo THD junto ao paciente na cadeira odontológica denota cuidado para o êxito do procedimento
bem  como  para  a  saúde  do  profissional.  Assinale,  dentre  as  afirmações  abaixo,  a  posição  correta  frente  a  um
procedimento de moldagem de maxila utilizando-se moldeira completa e alginato. 

*a) O THD deve ocupar uma posição de 9 horas, em pé, com o paciente sentado e o encosto da cadeira levemente reclinado
para trás. 

b) O paciente é posicionado deitado na cadeira odontológica e o THD, sentado, ocupa uma posição de 9 horas. 
c) O THD deve manter-se em pé, na posição de 12 horas, com o paciente sentado e o encosto da cadeira levemente reclinado

para trás. 
d) O THD deve posicionar-se em 7 horas, com o paciente sentado e o encosto da cadeira levemente reclinado para trás. 
e) O paciente deve permanecer deitado e o THD aproxima-se na posição de 7 horas, sentado no mocho auxiliar. 
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25 - Para que os procedimentos em consultório estabeleçam-se a contento, há a necessidade de manutenção preventiva do
equipamento. Tal manutenção, realizada comumente pelo auxiliar, permite controle sobre falhas ou necessidades do
equipamento, mantendo-o em ordem, no sentido de não interromper o ciclo de atividades da clínica. Entende-se como
obrigação diária do ACD, e que deverá ser diretamente supervisionada pelo THD:

*a) Manter o nível do reservatório de água destilada que faz a irrigação dos procedimentos dentários.
b) Realizar a desinfecção das mangueiras e das peças de mão, com uma solução de hipoclorito de sódio a 25%, naqueles

equipamentos acionados por ação pneumática, para impedir contaminação cruzada por refluxo no seu sistema de água.
c) Prover a limpeza dos filtros intermediários de sucção de saliva e/ou sangue, através do uso de uma solução de formaldeído a

2%.
d) Proceder à lubrificação das peças de mão semanalmente, através de óleos específicos, preconizados pelos fabricantes.
e) Fazer a drenagem semanal de resíduos do compressor de ar.

26 - Com a indicação de proceder a uma restauração em resina fotopolimerizável no dente 11, é correto afirmar em relação
ao isolamento absoluto: 

a) Deve incluir somente o dente a ser restaurado.
b) Deve incluir o dente a ser trabalhado e o seu contíguo.
*c) Deve incluir o maior número de dentes possível.
d) Deve incluir quatro dentes.
e) Deve incluir o dente a ser restaurado e pelo menos dois outros posteriores, um em cada hemi-arco, para estabilizar.

27 - Na execução de uma restauração MOD em amálgama de prata em dente póstero-superior, assinale a alternativa que
sinaliza o meio indicado para a conformação das paredes proximais da restauração. 

a) Uso de condensador bi-angulado nº. 7.
b) Uso de cunha em madeira transversalmente posicionada.
c) Uso de brunidores.
d) Uso de esculpidor de Fhram.
*e) Uso de porta matriz com matriz metálica.

28 -  A cárie dental é uma doença multifatorial. Nas instruções a serem repassadas ao paciente, assinale o elemento que
deve priorizar o controle no intuito de impedir a instalação da doença. 

a) Hospedeiro. 
b) Dente. 
c) Saliva. 
*d) Substrato.
e) Tempo de higiene. 

29 - Material restaurador utilizado para a adequação bucal: 

a) Resina fotopolimerizável.
b) Amálgama de prata.
*c) Ionômero de vidro.
d) Resina com polimerização química.
e) Cimento restaurador intermediário.

30 - Selantes  oclusais  são  substâncias  que  apresentam  capacidade  de  escoar  pelas  fossas  e  fissuras  dos  dentes,
penetrando nas microporosidades e,  após polimerização,  fornecerem uma barreira mecânica de proteção ao dente.
Frente a isso, assinale a seqüência que retrata a sua aplicação.

a) Profilaxia – isolamento – secagem – aplicação.
*b) Isolamento – condicionamento – lavagem – aplicação.
c) Lavagem – isolamento – condicionamento – aplicação.
d) Profilaxia – isolamento – condicionamento – aplicação.
e) Isolamento – lavagem – condicionamento – aplicação.

31 -  Pode-se afirmar que a principal forma de contaminação da hepatite B para o CD e seu pessoal auxiliar no consultório
odontológico dá-se:

a) pelo uso de máscara saturada de umidade durante o procedimento com paciente portador do vírus.
b) pelo contato com a parte externa da luva contaminada.
c) pelo uso de instrumentos não esterilizados.
d) por meio de infecções cruzadas THD-paciente. 
*e) por meio de sangue contaminado em forma de aerossol. 

32 - Indique o acidente anatômico presente em dentes naturais que, quando acometidos de processo carioso, melhor tipifica
a necessidade de restauração em amálgama de prata.

*a) Sulco ocluso-vestibular no dente 46.
b) Sulco ocluso-vestibular no dente 23.
c) Sulco ocluso-distal no dente 14.
d) Sulco incisal no dente 11.
e) Processo cervical no dente 32.
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33 - A visão etiopatogênica do processo saúde/doença periodontal faz com que tanto a prevenção como a terapêutica sejam
baseadas no controle da causa. Supondo-se a necessidade de remoção de cálculos no paciente em atendimento, é
correto utilizar:

a) Explorador nº. 23. 
b) Pinças de Crane-Kaplan. 
*c) Pontas de Morse.
d) Pontas de Bard-Parker. 
e) Pontas de Orban.

34 -  Com o intuito de estabelecer maior efetividade de limpeza interproximal, área onde a prevalência de cáries e alterações
gengivais é maior, podemos preconizar o uso de:

a) Palitos de dentes com secção transversal triangular, em áreas de grande recessão gengival.
b) Fio ou fita em crianças ou adultos jovens que possuam papilas gengivais que não preenchem todo o espaço interproximal.
c) Escovas com ponta ativa pequena, em tufos divididos.
d) Escovas com tufos únicos, preferencialmente por ação rotatória elétrica, devido à sua maior eficiência.
*e) Passadores de fios, especialmente por crianças.

35 - Considere as afirmativas abaixo, colocando verdadeiro (v) ou falso (f). 

(   ) A seqüência para aplicação tópica de flúor sob a forma de gel é: profilaxia, isolamento e secagem dos dentes,
aplicação de gel por 4 minutos, eliminação do excesso.

(   ) A suplementação com flúor através do uso de comprimidos ou gotas é sempre indicada para crianças quando a
concentração de flúor ingerida está abaixo de 0,8 ppm.

(   ) A ingestão de flúor durante a gravidez não traz benefícios aos dentes do bebê porque não atravessa a barreira
placentária.

(   ) A concentração de flúor na água de abastecimento público deve estar entre 0,7 e 1,0 ppm tendo assim efeito apenas
cariostático e preventivo, sem risco de ser indicado para qualquer idade.

(   ) O uso de terapia com flúor para adultos é contra-indicado porque ele só atua durante a formação do esmalte,
transformando a apatita em fluorapatita, sendo portanto um desperdício seu uso nesses pacientes.

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.

*a) V, F, F, V, F.
b) V, F ,F ,F ,V.
c) F, V, F, V, F.
d) V, V, V, F, V.
e) V, V, F, V, F.

36 - O selamento de cicatrículas e fissuras tem por finalidade:

a) Evitar a cárie, promover a limpeza mecânica e anular o hábitat de microorganismos cariogênicos.
b) Evitar o acúmulo de resíduos e placa, colaborando com a autolimpeza da região.
*c) Facilitar a higienização, anular o hábitat de microorganismos cariogênicos e selar mecanicamente as cicatrículas e fissuras.
d) Atuar como bactericida, bacteriostático e selar mecanicamente as cicatrículas e fissuras.
e) Atuar como bactericida e selar mecanicamente as fissuras.

37 - Em  relação  à  saúde  do  profissional  de  odontologia,  quando  no  atendimento  clínico,  a  posição  paciente
deitado/profissional sentado traz as seguintes vantagens:

a) Permite uma postura adequada de braços, pernas, pés e coluna vertebral, porém aumenta o desgaste por causa da tensão e
contrações musculares e da pouca luminosidade.

*b) Aumenta a produtividade porque elimina esforços desnecessários, diminui desgastes energéticos e aumenta a visibilidade do
campo operatório.

c) Aumenta a produtividade, mas o paciente fica desconfortável porque nessa posição a visibilidade do campo operatório só
pode ser feita de maneira indireta.

d) Permite ao operador uma postura adequada, diminuindo o risco de infecções cruzadas pelo uso de máscara de proteção.
e) Permite maiores vantagens quando da obtenção de moldagens de estudo, pois permite um maior controle das zonas de

vedamento periférico, adequando maior controle ao resultado final.

38 -  Para um controle mais efetivo da placa bacteriana pela escovação dentária em escolares, devemos considerar:

*a) Uso de dentifrício fluoretado, não agressão aos tecidos gengivais, não agressão ao esmalte dentário, desorganização da
placa.

b) Idade do paciente,  dentifrício sem flúor,  escovação três vezes ao dia, não agressão aos tecidos gengivais,  controle do
açúcar.

c) Uso de revelador de placa, escovação três vezes ao dia, baixa concentração de flúor no dentifrício, água fluoretada.
d) Concentração de flúor na água, técnica de vai e vem, escovação com gel fluoretado, controle do tempo da escovação.
e) Uso de revelador de placa, técnica de vai e vem, controle do tempo de escovação. 

8



39 - Assinale a alternativa que indica o responsável pela fiscalização dos recursos alocados no Fundo Municipal de Saúde,
de acordo com a Lei nº. 8.080/90.

a) Ministério da Saúde.
b) Secretaria Municipal de Saúde.
c) Secretaria Estadual de Saúde.
*d) Conselho Municipal de Saúde.
e) Secretaria Estadual da Administração.

40 -  Baseados na Lei nº. 8.142 de 28/12/1990, considere as afirmativas a seguir.

I. O Conselho Intermunicipal de Saúde é uma instância colegiada do SUS.
II. O Conselho Municipal de Saúde é uma instância colegiada do SUS.
III. A Conferência Municipal de Saúde é uma instância colegiada do SUS.

Assinale a alternativa correta.

a) São verdadeiras as afirmativas I, II e III.
b) Somente são verdadeiras as afirmativas I e II.
c) Somente são verdadeiras as afirmativas I e III.
*d) Somente são verdadeiras as afirmativas II e III.
e) Somente é verdadeira a afirmativa II.

41 -  Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio do SUS.

a) Universalidade.
b) Integralidade.
c) Descentralização.
d) Igualdade.
*e) Controle Social.

42 - Assinale a alternativa que especifica a instância correta de formulação do Plano Municipal de Saúde.

a) Secretaria Municipal de Saúde.
b) Conselho Municipal de Saúde.
c) Usuários do Sistema de Saúde.
*d) Conferência Municipal de Saúde.
e) Gestores e prestadores de Serviços de Saúde.

43 - Assinale a alternativa que indica quais competências descritas NÃO fazem parte da direção municipal do SUS.

a) Planejar os serviços de saúde.
b) Reorganizar os serviços de saúde.
c) Controlar e avaliar as ações e serviços de saúde.
d) Executar e gerir os serviços de saúde.
*e) Controlar o Conselho Municipal de Saúde.

44 - A  conferência  municipal  de  saúde  foi  instituída  pela  Lei  8.142/90.  Assinale  a  alternativa  que  melhor  enfoca  suas
atribuições.

a) Definir os recursos que o Ministério da Saúde deve repassar ao município.
b) Homologar as propostas para o setor apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
c) Apresentar ao prefeito os problemas de saúde do município.
*d) Avaliar a situação de saúde do município e propor as diretrizes para a formulação das políticas de saúde.
e) Congregar os promotores municipais de saúde bucal, no sentido de definir metas para serem apresentadas ao governo

estadual.

45 - O  Conselho  Municipal  de  Saúde foi  instituído pela  Lei  nº.  8.142/90.  Assinale  a  alternativa  que  contempla  as  suas
atribuições. 

a) Elaborar o planejamento do sistema municipal de saúde.
b) Organizar a cada dez anos a conferência municipal de saúde.
*c) Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde municipal.
d) Definir as características do modelo assistencial do município.
e) Representar o segmento de usuários na elaboração do orçamento do sistema de saúde – SUS.

ÉTICA PROFISSIONAL

46 - NÃO é de competência dos THDs, segundo a resolução CFO-185/93:

a) Responder pela administração da clínica.
b) Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos.
*c) Selecionar moldeiras para procedimentos de moldagem.
d) Fazer tomada e revelação de radiografias intra-orais.
e) Participar no treinamento de ACDs.
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47 - Em um contato prévio com o paciente que será atendido, você, como THD, é informado em sigilo que ele é portador do
vírus HIV. Sua atitude, quando esse paciente entra no consultório é, deve ser:

a) recusar-se a participar do atendimento.
b) informar ao CD, antes da entrada do paciente, que ele é portador do vírus e dizer que não deve atendê-lo.
*c) reforçar as condições de biossegurança e fazer um atendimento normal.
d) comentar com os outros profissionais da equipe sobre as condições do paciente, para que quando forem atendê-lo tomem

precauções.
e) encaminhar o paciente para outro profissional, antes que ele seja atendido.

48 - Na atenção à saúde, o técnico em higiene dental deve ser capaz de:

*a) desenvolver ações de prevenção e promoção à saúde individual e coletiva, dentro dos princípios da ética/bioética.
b) desenvolver procedimentos restauradores na cavidade bucal dentro dos princípios de ética/bioética.
c) realizar procedimentos invasivos no tecido dentário.
d) prescrever medicamentos ao paciente.
e) assumir o trabalho do cirurgião dentista, na ausência deste.

49 - A  área  de  saúde  requer  profissionais  com  competências  gerais,  entre  elas  a  comunicação.  No  que  se  refere  à
comunicação do THD, é INCORRETO afirmar:

a) O THD deve ser capaz de manter sigilo das informações a ele confiadas na interação com outros profissionais e o público
em geral.

b) O THD deve manter um bom relacionamento com os pacientes e a equipe de trabalho.
c) O THD deve orientar os pacientes sobre medidas de prevenção e promoção à saúde bucal.
*d) O THD deve informar ao paciente e seus familiares sobre os resultados dos exames radiográficos e clínicos realizados pelo

cirurgião dentista.
e) O THD deve participar ativamente das campanhas de prevenção à saúde bucal.

50 - Para suprir as necessidades de definir a divisão de responsabilidades entre estados e municípios, integrar os sistemas
municipais  e  criar  critérios  para  alocar  recursos  à  saúde,  em  2001,  foram  criadas  as  Normas  Operacionais  de
Assistência à Saúde com os seguintes objetivos, EXCETO:

*a) Diminuir a responsabilidade dos estados e municípios nos procedimentos primários da saúde.
b) Definir o processo para a regionalização da assistência.
c) Atualizar os critérios de habilitação dos municípios.
d) Ampliar as responsabilidades dos municípios na atenção básica, concluindo a habilitação de 100% dos municípios.
e) Dividir os territórios dos estados em microrregiões de saúde para garantir o acesso da população aos serviços.
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