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PORTUGUÊS

Apesar de todos os avanços na medicina, a ciência ainda não conseguiu descobrir nenhum método para eliminar
de nossas vidas a  temida velhice  – definida  como um processo fisiológico complexo,  muito  além daquelas  rugas
indesejáveis. Essas sim, bastante simples de serem eliminadas. Nenhuma das técnicas de rejuvenescimento conseguiu
reverter, desacelerar e muito menos eliminar de vez o processo fisiológico do envelhecimento.

Mesmo se pudéssemos acabar com todas as doenças relacionadas à velhice, a probabilidade de que nossa
expectativa de vida ao nascer – a média de anos que uma determinada população espera alcançar – ultrapasse os 90
anos ainda neste século é praticamente nula. Segundo os pesquisadores, dificilmente conseguiremos repetir o aumento
na expectativa de vida experimentado pela humanidade nos últimos 100 anos – contando com as novas tecnologias,
poderemos acrescentar mais 15 anos, com muito otimismo.

A  explicação  para  essa  perspectiva  tão  pouco  animadora  é  a  de  que  o  ser  humano simplesmente  não  foi
“projetado” para viver muito além desse limite. Em 1900, com muita sorte um recém-nascido no Brasil chegaria aos 33
anos, menos da metade dos atuais 68 contabilizados pelo IBGE no último censo, em 2000. Nos Estados Unidos, a
expectativa média pulou de 47 para 75 anos, no mesmo período. Uma estimativa feita pela Organização Mundial de
Saúde mostrou que em 2025 haverá 1,2 bilhão de pessoas acima de 60 em todo o mundo – um aumento de 380% em
relação a 1970.

Os  principais  responsáveis  pela  conquista  desses  anos  extras,  de  acordo  com  os  especialistas,  foram  as
melhorias no sistema de saúde e no saneamento básico, que ajudaram a reduzir o número de mortes por doenças
infecciosas, principalmente nos primeiros anos de vida – e não porque a maneira como envelhecemos ficou mais lenta
ou diferente. Prolongamos nosso tempo de vida graças ao ambiente, que se tornou mais favorável no último século.

(Fernanda Colavitti, Galileu, nov. 2002, p. 15-6.)

01 - Segundo o texto, é correto afirmar:

a) As técnicas de rejuvenescimento atualmente disponíveis se limitam a desacelerar o processo de envelhecimento.
*b) Um dos fatores responsáveis pelo aumento da expectativa de vida foi a redução de mortes por doenças infecciosas entre

crianças.
c) Ao longo do século XX, a expectativa de vida no Brasil foi triplicada. 
d) A Organização Mundial  de Saúde estima um aumento desproporcional  do número de idosos, nos Estados Unidos, nas

primeiras décadas do século XXI.
e) O aumento da expectativa de vida no século XXI deverá ser semelhante ao observado no século XX.

02 - “Nenhuma das  técnicas  de  rejuvenescimento  conseguiu  reverter,  desacelerar  e  muito  menos  eliminar  de  vez  o  processo
fisiológico do envelhecimento.” Assinale a alternativa que mantém o sentido do trecho.

*a) Todas  as  técnicas  experimentadas  para  reverter,  desacelerar  ou  eliminar  definitivamente  o  processo  fisiológico  do
rejuvenescimento fracassaram.

b) Algumas técnicas de rejuvenescimento conseguiram desacelerar o processo fisiológico do envelhecimento, mas nenhuma
possibilita reverter ou eliminar de vez tal processo.

c) O processo fisiológico do envelhecimento continua irreversível; as técnicas de rejuvenescimento têm conseguido desacelerá-
lo, sem contudo eliminá-lo definitivamente.

d) Só em alguns casos as técnicas de rejuvenescimento conseguem reverter,  desacelerar  ou eliminar de vez o processo
fisiológico do envelhecimento.

e) Poucas técnicas de rejuvenescimento poderiam reverter, desacelerar e até mesmo eliminar de vez o processo fisiológico do
envelhecimento.

03 - Assinale a alternativa em que a concordância está correta, segundo as normas da escrita.

a) No século XX houveram avanços significativos na medicina.
b) Foi testado nos últimos anos várias técnicas para retardar o envelhecimento.
c) Os avanços da medicina, durante o século XX, levou ao aumento da expectativa de vida.
*d) Mesmo se as doenças relacionadas à velhice fossem eliminadas, a expectativa de vida não ultrapassaria os 90 anos.
e) As melhorias no saneamento básico foi responsável pelo aumento da expectativa de vida.

04 - Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta.

*a) O jovem brasileiro – o chamado futuro do país – hoje está assim: estuda pouco, não encontra emprego e conhece de perto a
pobreza.

b) O futuro do país, desanima os jovens já no presente.
c) Para que as propostas saiam do papel, só há um remédio; a articulação dos jovens na defesa, de seus próprios interesses.
d) Os jovens elaboraram um documento a partir da consulta, a vários segmentos da sociedade que propõe políticas para a

juventude a serem implantadas nos próximos anos.
e) Os dados  sobre a juventude,  são  impressionantes,  4,1% dos  jovens chegam à  universidade e 25% dos  jovens  estão

desempregados.

05 - Assinale a alternativa correta segundo as normas da escrita.

a) Aprendi poucas brincadeiras que me divirto até hoje.
b) Os adolescentes sempre têm idéias novas, onde os adultos precisam ouvi-los.
c) Existem dezenas de cursos cujos ensinam a pensar, mas que poucas escolas utilizam.
d) No dia que os alunos se formarem, poucos saberão de fato raciocinar.
*e) Existem algumas coisas que não podemos fazer com os números e outras que não podemos fazer sem eles.
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MATEMÁTICA

06 - Em um posto de saúde foram atendidas 243 mulheres.  Sabendo que esse número corresponde a 54% do total  de
pessoas atendidas, quantas pessoas foram atendidas naquele posto?

a) 380.
b) 420.
*c) 450.
d) 480.
e) 540.

07 - Um grupo de voluntários está fazendo uma campanha para conscientizar a população de um bairro sobre a correta
escovação dos dentes, e dispõe de um estoque de 6.000 escovas de dente para serem distribuídas. Nos primeiros 7 dias
da campanha, foram distribuídas 1.680 escovas. Se a distribuição continuar nessa mesma razão, quantos dias o estoque
de escovas ainda vai durar? 

*a) 18 dias.
b) 20 dias.
c) 22 dias.
d) 23 dias.
e) 25 dias.

08 - Se uma solução para higiene bucal contém 2% de uma substância, quantos mililitros dessa substância existem em um
litro daquela solução?

a) 0,02.
b) 0,2.
c) 2.
*d) 20.
e) 200.

09 - Um certo número é igual a 4 vezes um outro. Se a soma deles é 77,5, então um desses números é:

a) 14,5.
*b) 15,5.
c) 16,5.
d) 17,5.
e) 18,5.

10 - Se 152 g de um certo medicamento custam R$ 380,00, então 20 g do mesmo medicamento custam:

a) R$ 47,00.
b) R$ 48,00.
c) R$ 49,00.
*d) R$ 50,00.
e) R$ 51,00.

11 - Em  uma  pesquisa  de  opinião  promovida  por  uma  revista,  920  leitores  responderam  a  pergunta  “As  viagens  do
Presidente da República ao exterior foram úteis ao país até agora?”. Sabe-se que 42,5% deles responderam “sim”, e os
demais responderam “não”. Então, o número de leitores que responderam “não” é:

a) 527.
b) 528.
*c) 529.
d) 530.
e) 531.

12 - Em um ambulatório, uma equipe de 5 funcionários leva quatro horas e meia para atender os pacientes agendados.
Quantos funcionários deverão ser acrescidos à equipe para diminuir para duas horas e meia o tempo de atendimento ao
mesmo número de pacientes? Considere que os novos funcionários tenham a mesma capacidade de trabalho que os da
equipe inicial.

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

13 - Um tapete de forma retangular, que será usado na decoração de um consultório médico, custa R$ 120,00 por metro
quadrado. Se esse tapete mede 240 cm de comprimento por 190 cm de largura, então o seu custo será de:

*a) R$ 547,20.
b) R$ 552,20.
c) R$ 557,20.
d) R$ 562,20.
e) R$ 567,20.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Os EPIs são o equipamento de proteção para os trabalhos clínicos em odontologia. A eficiência desse equipamento como
barreira contra a infecção depende do seu uso, do material com o qual ele foi confeccionado e de requisitos como tamanho,
modelo, comprimento e grau de impermeabilização. Sobre o assunto, responda as questões de números 14 a 17.

14 -  Em relação ao gorro de proteção, é correto afirmar:

*a) O uso do gorro deve ser de caráter obrigatório para o cirurgião-dentista, sua equipe e o paciente, sempre que trabalhos com
a alta rotação forem executados.

b) O gorro não precisa ser usado porque os aerossóis produzidos nos procedimentos são insuficientes para uma contaminação
cruzada da equipe de trabalho.

c) O gorro de proteção deve ser instalado tomando-se o cuidado de manter as orelhas expostas, para uma correta colocação
posterior dos óculos de proteção.

d) O gorro de algodão deve ser substituído em cada procedimento clínico, para evitar-se contaminação direta, ou mesmo antes
do término do procedimento, se sujidades sangüíneas forem observadas. 

e) Ao retirar-se o gorro para descarte, puxa-se pela parte ínfero-anterior, em sentido posterior, para proteger-se o rosto do
usuário.

15 - A calça  e o avental  não-cirúrgicos são elementos básicos do uniforme para  procedimentos semicríticos.  Assim,  é
correto deduzir:

a) Ambos devem ser confeccionados na cor branca, para que a visualização de contaminação seja evidente.
b) Ambos devem ser trocados semanalmente, sendo descartados em sacos plásticos para roupa suja.
*c) O avental deve ter gola alta, sempre com mangas longas, e comprimento ¾.
d) O avental confeccionado em polipropileno, devido à maior capacidade de filtração desse material, diminui a proteção do

profissional.
e) O avental de algodão, devido à alta capacidade de impregnação de suas fibras, deve ter descarte em lixeiras especiais,

marcadas como sendo material contaminado.

16 - Quando se realiza procedimento de exodontia, a paramentação utilizada para esse procedimento deve estar: 

*a) Esterilizada.
b) Desinfetada.
c) Sanificada.
d) Degermada.
e) Descontaminada.

17 - Assinale a alternativa que reflete corretamente o uso da máscara de proteção. 

a) Deve ser removida imediatamente após a retirada das luvas. 
b) Deve ser mantida abaixada no pescoço, presa pelos elásticos, quando não em uso. 
c) Deve ser ajustada imediatamente caso provoque embaçamento nos óculos. 
d) Deve-se dar preferência às máscaras de pano, pois podem ser esterilizadas com maior facilidade. 
*e) Deve ser trocada a cada paciente.  

18 - A esterilização do instrumental de uso odontológico, especialmente os pérfuro-cortantes, é uma das maneiras utilizadas
para o controle de infecção em consultório. Contudo, é preciso lembrar que a eficiência do método depende do preparo
prévio desse instrumental. Escolha a seqüência que caracteriza a eficiência dessa esterelização.

a) Fricção auxiliada por escova embebida por líquido descontaminante / secagem / papel kraft / autoclave.
b) Imersão em solução desinfetante / secagem / papel grau cirúrgico / calor seco.
c) Pré-lavagem em ultra-som / secagem / papel kraft / autoclave.
d) Imersão em solução desinfetante / secagem / papel kraft / Forno de Pasteur.
*e) Pré-lavagem em ultra-som / estufa a 50º / papel grau cirúrgico / autoclave.

19 - Na embalagem do instrumental para a esterilização em autoclave, alguns cuidados devem ser observados. Sobre o
assunto, assinale a alternativa correta.

*a) Instrumentos  metálicos  cortantes  devem  ser  embalados  separadamente,  no  intuito  de  evitar  correntes  galvânicas  que
favorecem a perda do corte.

b) O conjunto preferencial de exame clínico a ser embalado deve constar de sonda, espelho bucal, pinça clínica, escavador e
seringa carpule.

c) Na embalagem devemos prever antecipadamente a freqüência de uso do instrumental. Tal cuidado favorece a esterilização
desnecessária dos instrumentos, pois permite a separação, depois de aberto o pacote, daqueles instrumentos que não serão
utilizados no ato em questão, podendo ser separados, já esterilizados, para outro procedimento. 

d) Em serviços  onde mais  de  um profissional  executa o embalamento  de instrumentais,  o  nome do  embalador  deve  ser
colocado no pacote, no intuito de identificação. Nada mais deve ser escrito, para evitar prováveis perfurações do pacote pela
ação da caneta ou lápis, provocando contaminação antecipada.

e) Dá-se, atualmente, preferência ao papel kraft sobre o papel grau cirúrgico para a embalagem de instrumentos, devido à sua
resistência em relação a instrumentos pérfuro-cortantes.
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20 -  O método que utiliza calor e vapor saturado para promover a esterilização é denominado:

a) Forno de Pasteur.
*b) Autoclave.
c) Estufa.
d) Raios ultra-violeta em ambiente de vapor.
e) Forno de Beer.

21 - Antes  de qualquer  procedimento odontológico,  o  auxiliar  deve prover  a  desinfecção dos equipamentos  que serão
utilizados. Que equipamentos NÃO sofrem desinfecção?

a) Interruptor do refletor, alça do refletor e comando da cadeira. 
*b) Alta rotação, micromotor e seringa carpule.
c) Mangueira do sugador, cuspideira e torneiras manuais.
d) Mesa clínica, braços do mocho e alavanca do mocho.
e) Cadeira odontológica, mochos e equipo. 

22 - A manipulação dos resíduos produzidos em odontologia tem caráter de fundamental importância, não só para o pessoal
diretamente  envolvido mas também 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, vapores estes deletérios sobre a saúde do profissional e equipe.

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 - Por ser ambiente de tráfego contínuo, o piso do consultório pode atuar como elemento contaminante no ambiente.
Assinale a alternativa que melhor demonstra os cuidados que se deve ter com ele.

a) Deve ser higienizado intercaladamente entre os pacientes, com água e sabão, provendo uma limpeza puramente mecânica,
quando não há contaminação com matéria orgânica.

b) Deve-se utilizar hipoclorito de sódio para eliminar a matéria orgânica contaminante, todos os dias, ao final do expediente.
*c) Deve-se utilizar fenol sintético logo após a contaminação com matéria orgânica, passando uma vassoura úmida, logo após a

limpeza mecânica.
d) Deve-se utilizar álcool 70º, por três vezes consecutivas, para obter melhores resultados.
e) Deve-se aspergir glutaraldeído líquido, na concentração de 2%, pois é o único elemento químico capaz de eliminar material

contaminante vivo. 

24 - O melhor desinfetante para as seringas tríplices é:

a) Água e sabão, utilizado no final do expediente.
*b) Álcool 70º, utilizado entre cada atendimento.
c) Autoclave, utilizado entre cada atendimento.
d) Sabão desencrostante, utilizado em imersão, ao final do expediente.
e) Sabão enzimático, utilizado em imersão, por dois minutos, entre cada paciente.

25 - O cirurgião dentista que você auxilia acabou um procedimento clínico, onde executou anestesia infiltrativa. Qual a sua
conduta frente à agulha recém-utilizada?

a) Reencape da agulha, para evitar acidentes perfurantes, e dispensa em lixo hospitalar.
b) Reencape da agulha e dispensa em lixo contundente.
c) Não reencape da agulha e dispensa em lixo hospitalar.
*d) Não reencape da agulha e dispensa em lixo contundente.
e) Reencape da agulha e dispensa em lixo infeccioso.

26 -  As barreiras corretas de proteção em consultórios e clínicas incluem os materiais de moldagem. Assinale a alternativa
que melhor correlaciona material / método de desinfecção.

*a) Alginato / glutaraldeído em imersão em tempo menor que 10 minutos.
b) Silicone de condensação / cloro por aspersão.
c) Pasta zincoenólica / fenol em imersão por 22 minutos.
d) Poliéter / glutaraldeído por aspersão.
e) Silicone de adição / glutaraldeído por aspersão.
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27 - Define-se ergonomia como sendo o estudo da adaptação do trabalho ao homem e do homem ao seu trabalho. Com isso,
é imperioso que o auxiliar de consultório dentário ocupe uma posição adequada junto à cadeira odontológica, no intuito
de agilizar e facilitar o trabalho a ser desenvolvido, tanto pelo cirurgião dentista quanto por ele mesmo. Assim, assinale
a alternativa que melhor espelha essa postura.

*a) O auxiliar deve ocupar uma posição que varia de 1 a 3 horas, dependendo da região em que está sendo feita a intervenção.
b) A posição de 3 horas do auxiliar corresponde à posição de 11 horas do cirurgião dentista.
c) O auxiliar deve manter as pernas fechadas, afastadas do contato com o cirurgião dentista, posicionadas junto à cuspideira.
d) A vantagem da posição de 3 horas é a não necessidade de modificação da postura quando se trabalha sem um segundo

auxiliar.
e) O auxiliar deve estar atento, sempre aguardando instruções para repassar às mãos do cirurgião dentista todos os materiais

ou instrumentos de que ele necessite.

28 - Para  que  os  procedimentos  em  consultório  saiam  a  contento,  há  a  necessidade  de  manutenção  preventiva  do
equipamento. Tal manutenção, realizada comumente pelo auxiliar, permite o controle sobre falhas ou necessidades do
equipamento, mantendo-o em ordem, no sentido de não interromper o ciclo de atividades da clínica. São obrigações
diárias do auxiliar:

*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.

29 - O auxiliar percebe que o cirurgião dentista prepara-se para realizar uma restauração em resina. Assinale a alternativa
que apresenta a mesa que melhor se adapta às necessidades para realizar o procedimento.

a) Kit de resinas, espátula para inserção, agentes de união ao esmalte, dique de borracha para isolamento, micro-brush.
b) Kit de resinas, adesivos dentinários, rolos de algodão, micro-brush, agente condicionador.
*c) Kit de resinas, adesivos dentinários, agente condicionador, dique de borracha, micro-brush.
d) Kit de resinas, adesivo de esmalte, rolos de algodão, isolamento absoluto, condicionador.
e) Kit de resinas, espátula para inserção, adesivos dentinários, micro-brush, rolos de algodão.

30 - O dente 26 está sendo restaurado em amálgama de prata. A cavidade preparada é complexa, com ausência das paredes
mesial e distal. Qual dos instrumentos abaixo é imprescindível para a restauração?

a) Condensador angulado nº 3.
b) Espátula de Hollemback.
c) Cleve-Dent.
d) Esculpidor LeCron nº 5.
*e) Porta matriz com matriz metálica.

31 -  A cárie dental é uma doença multifatorial. Os fatores que a ocasionam precisam integrar-se, para que a doença se
instale. São eles:

a) Hospedeiro, substrato, microorganismos e saliva.
b) Dente, substrato, microorganismos e cálculo.
c) Hospedeiro, dente, saliva e tempo para formação.
*d) Hospedeiro, microorganismos, tempo para formação e substrato.
e) Saliva, microorganismos, substrato e resíduos alimentares.

32 - A doença periodontal compreende um grupo de condições inflamatórias dos tecidos de suporte dos dentes causadas
por bactérias. Assim, a saúde periodontal pode ser considerada um estado de equilíbrio no qual a população bacteriana
coexiste  com  o  hospedeiro.  A  quebra  desse  equilíbrio  causa  alterações  tanto  no  hospedeiro  como  no  biofilme
bacteriano, tendo como resultado final a destruição do periodonto. Assinale a alternativa que apresenta o principal
agente causador desse desequilíbrio. 

*a) Placa bacteriana.
b) Cálculo supragengival.
c) Trauma de oclusão.
d) Cárie.
e) Gengivite.

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 a necessidade de remoção de cálculos no paciente em atendimento, é correto
fornecer ao cirurgião dentista:

a) Explorador nº 23, raspadores de McCall e bisturi de Bard-Parker.
b) Bisturi de Bard-Parker, pinças de Crane-Kaplan e explorador nº 23.
*c) Seringa carpule, raspadores de McCall e pontas de Morse.
d) Seringa carpule, sonda milimetrada e raspadores de Orban.
e) Sonda milimetrada, raspadores de Orban e gaze esterilizada.

7



34 - Cáries são patologias que podem se manifestar em crianças e adolescentes. As atividades preventivas pessoais têm
muitas vezes êxito limitado. Devido a isso, e pelo fácil acesso que as escolas possuem a um grande número de jovens,
ações preventivas têm sido realizadas. Com base no assunto, considere as seguintes afirmativas. 

I. O flúor na água de abastecimento, em uma concentração ótima que oscila entre 0,7 a 1,2 ppm, de acordo com a
temperatura média diária, constitui o programa de prevenção mais apropriado.

II. Em  um programa  escolar  visando  o  controle  de  placa  em  massa,  pode-se  incluir  a  remoção  escrupulosa  de
depósitos moles visíveis, pela escovação sem dentifrício.

III. Em programas preventivos englobando grande quantidade de pessoas, como são os escolares, o incremento do
uso do fio dental deve ser minorado em detrimento da escovação.

IV. Os agentes reveladores conseguem indicar a presença de placa especialmente em níveis oclusais e incisais e são
elementos fundamentais em programas preventivos.

Assinale a alternativa correta.

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

35 - É prerrogativa do ACD, sob a supervisão do CD ou do THD:

a) Fazer demonstração de técnicas de escovação.
*b) Selecionar moldeiras de estoque para moldagens totais.
c) Polir restaurações, vedando-se a escultura.
d) Responder pela administração da clínica, auxiliando o CD.
e) Fazer a tomada e revelação de radiografias.

36 - Em relação à saúde do profissional de odontologia, ao posicionarmos o paciente na cadeira odontológica, devemos dar
preferência à posição deitada.Sobre o assunto, analise as afirmativas a seguir.

I. Aumenta a produtividade pela eliminação de esforços desnecessários.
II. Aumenta a visibilidade do campo operatório.
III. Permite ao operador uma postura mais adequada, eliminando riscos de infecções cruzadas.
IV. Possibilita o incremento na visão indireta para o desenvolvimento dos procedimentos.

Em relação à posição deitada do paciente na cadeira odontológica, que afirmativas são verdadeiras?

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

37 - Ocorrendo acidente de trabalho que envolva a exposição a sangue ou fluidos corpóreos, qual das seguintes medidas
NÃO deve ser tomada?

a) Lavar o local do ferimento com água e sabão.
b) Não estancar o sangramento imediatamente; pelo contrário, deve-se estimulá-lo.
c) Passar antisséptico à base de iodo, após secagem.
*d) Irrigar com hipoclorito para que o cloro atue como desinfetante.
e) Limpar mecanicamente o inoculo.

38 - Selantes oclusais são substâncias que apresentam capacidade de escoar nas fossas e fissuras dos dentes, penetrando
nas microporosidades e, após polimerização, fornecem uma barreira mecânica de proteção ao dente. Frente a isso,
assinale a alternativa que melhor retrata o elemento imprescindível para o dentista ter êxito nesse procedimento. 

a) Espátula Hollemback.
*b) Condicionador de esmalte.
c) Rolos de algodão pré-fabricados.
d) Espaçadores de Gates.
e) Espaçadores de microporosidades de Klein.

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.
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40 - Considere os itens a seguir.

I. Conselho Intermunicipal de Saúde.
II. Conselho Municipal de Saúde.
III. Conferência Municipal de Saúde.

Que item(itens) corresponde(m) a instância(s) colegiada(s) do SUS, segundo a Lei nº 8.142 de 28/12/1990?

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

41 - Qual das alternativas abaixo NÃO é princípio básico preconizado pelo 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 - Que competência NÃO faz parte da direção municipal do SUS?

a) Planejar os serviços de saúde.
b) Organizar 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 enfoca as atribuições da
referida conferência.

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 da política 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 atribuições
do referido conselho. 

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 Único de saúde – SUS.

ÉTICA PROFISSIONAL

46 - NÃO é competência do ACD, segundo a resolução CFO-185/93, no seu artigo 20:

a) Promover isolamento do campo operatório.
b) Aplicar métodos preventivos para o controle da cárie dental.
c) Orientar os pacientes sobre higiene bucal.
*d) Preparar moldeiras.
e) Proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico.
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47 - Em um contato prévio com o paciente que será atendido, você, como ACD, é informado em sigilo que ele é portador do
vírus HIV. Sua atitude, quando esse paciente entra no consultório é:

a) Recusa-se a participar no atendimento.
b) Informa ao CD, antes da entrada do paciente, de que ele é portador do vírus e diz que não devem atendê-lo.
*c) Reforça as condições de biossegurança e faz um atendimento normal.
d) Comenta com os outros profissionais da equipe sobre as condições do paciente, para que quando forem atendê-lo tomem

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

48 - Na atenção à saúde, o auxiliar de consultório dentário 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 à cavidade bucal dentro dos princípios de ética/bioética.
c) realizar procedimentos invasivos no tecido dentário.
d) prescrever medicamentos ao paciente.
e) assumir a supervisão do trabalho do THD, na ausência do cirurgião dentista.

49 - A luta pela construção do Sistema Único de Saúde (SUS) resultou em grandes conquistas, como o direito constitucional
à saúde. A efetivação do SUS, no entanto, ainda enfrenta uma série de dificuldades, entre elas:

*a) a mudança do modelo de atenção à saúde, o fortalecimento da participação popular e a formação de profissionais com
espírito crítico.

b) a mudança do modelo de atenção à saúde e o movimento de reforma sanitária.
c) a formação de profissionais altamente especializados.
d) a necessidade de redemocratizar os serviços de saneamento básico.
e) a formação de profissionais especialistas em planejamento familiar.

50 - Sobre o auxiliar de consultório dentário (ACD), é correto afirmar:

*a) O ACD apenas exerce funções de apoio ao cirurgião dentista, ao técnico de higiene dental (THD), trabalhando quase sempre
como auxiliar de cadeia.

b) O ACD executa tratamentos reversíveis na cavidade bucal dos pacientes, trabalhando sempre como auxiliar de cadeia.
c) O ACD executa tratamentos irreversíveis na cavidade bucal dos pacientes, trabalhando sempre como cadeia.
d) O ACD executa procedimentos restauradores na cavidade bucal dos pacientes.
e) O ACD é o auxiliar menos utilizado em odontologia, por necessitar de treinamento especializado acima de 2 anos.
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