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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 

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

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

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

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

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

05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

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

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

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

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

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

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

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

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

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

 

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

 

TEXTO 

 

PRENDE-SE MUITO. E MAL 

 

Henry Louis Mencken escreveu uma das mais irônicas frases já produzidas pela humanidade: 1 

"todo problema envolvendo o ser humano tem uma solução simples, clara e... equivocada". Veste feito 2 

luva a questão do sistema penitenciário brasileiro: soluções que ao longo do tempo pareciam claras e 3 

simples revelam-se agora completamente desastradas. Há cerca de quatro anos o signatário escreveu 4 

que passaríamos a Rússia em número de pessoas presas se teimássemos na metodologia que divorcia a 5 

cadeia da sociedade e separa a política penitenciária da política de segurança pública. Mais: a 6 

condenação vem funcionando como vingança e ignora-se a necessidade de tratamento psicológico e 7 

muitas vezes psiquiátrico da maioria dos trancafiados.  8 

Vergonhosamente ultrapassamos a Rússia e já somos o terceiro país com maior número de 9 

encarcerados (atrás da China e dos EUA). 10 

O Brasil tem hoje 726,7 mil prisioneiros, o dobro em relação a uma década atrás. A 11 

população carcerária feminina aumentou oito vezes em 17 anos e engloba 40 mil mulheres.  12 

Mais grave: 40% do total dos institucionalizados são presos provisórios, detentos que ainda 13 

nem foram julgados. Eis o equívoco de não unir a política de segurança à política penitenciária. Esses 14 

40% se  tornam facilmente soldados das facções criminosas, culpados ou inocentes que sejam, porque 15 

precisam ceder ao crime organizado para sobreviverem nas cadeias. Vamos imaginar que 20% 16 

recebam absolvição. Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na marginalidade porque já estão 17 

cooptados pelas facções. É um absurdo um país manter cerca de 290 mil presos provisórios. Isso 18 

responde a perplexidade de Benjamin Lessing, quando ele escreve: "me surpreende no Brasil a 19 

facilidade com que as facções controlam a criminalidade nas ruas a partir da prisão. Isso ocorre porque 20 

existe encarceramento em massa". 21 

Vamos, agora, ao tratamento psicológico e psiquiátrico. Não estou, em hipótese alguma, 22 

criminalizando enfermidades mentais - pelo contrário, o enfermo mental é geralmente vítima da 23 

violência e não o seu promotor. Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários apresentam 24 

desordens psíquicas que carecem de tratamento - haja vista a compulsão da dependência química. 25 

Equivocadamente, nosso sistema só considera que alguém precisa de tratamento quando o indivíduo 26 

não é capaz de entender o seu ato criminoso. É um erro. Muitos presos, que sabem o que fazem, 27 

também portam transtornos. O ministro do STF Alexandre de Moraes resume com exatidão: "no Brasil 28 

prende-se muito mas prende-se mal". Vindo a crítica de um dos mais conceituados constitucionalistas 29 

do País, parece óbvio que tal situação tem de ser  revertida. Imediatamente. Não quero daqui a quatro 30 

anos estar escrevendo que ultrapassamos a China. Mas acho que estarei. 31 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

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

CANÇADA, Elvira. “Prende-se muito. E mal”. In:  ISTOÉ, ano 40, n.2505, p.28/29, 20 de dez 2017. 
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01) O texto evidencia a necessidade de 

 

A) Mudanças estruturais no setor investigativo da polícia. 

B) Investimento significativo na construção de presídios 

para atender à demanda de presos provisórios. 

C) Contenção da violência no interior dos presídios. 

D) Corrigir as distorções do sistema prisional resultantes da 

ausência de interação de política de segurança com a 

política penitenciária. 

 

02) Da fala do ministro do STF Alexandre de Moraes, no 

último parágrafo do texto, com respaldo nas 

informações expressas no texto, descarta-se a ideia de 

que 

 

A) Nem todo infrator coloca em risco a paz social. 

B) Existe um esforço conjunto e ações articuladas entre os 

diversos níveis de governo e a sociedade. 

C) A inadequação de algumas decisões judiciais, o elevado 

índice de reincidência, a permanente falta de vagas, as 

rebeliões que se sucedem, enfim, todos os 

complicadores que colocam o sistema prisional no 

centro da segurança pública demonstram a premente 

necessidade da sua revisão. 

D) Os experimentos desenvolvidos no Brasil muito pouco 

ou em nada contribuíram para conter e reverter a 

tendência de crescimento do crime.  A questão está nas 

ações isoladas e desconexas e na complexidade da 

segurança pública, que precisa ser entendida 

integralmente para que suas ações sejam estruturantes. 

 

03) A autora, através de seu posicionamento diante dos 

fatos, revela-se 

 

A) Conformista 

B) Presunçosa 

C) Pessimista 

D) Polêmica. 

 

04) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que 

se afirma sobre o termo transcrito em 

 

A) “Veste feito luva...” (L.2/3) é uma expressão que está 

usada em seu sentido literal. 

B) “como” (L.7) pode ser substituída por conforme, sem 

comprometimento do sentido da frase. 

C) “alguma” (L.22) se colocada antes do termo com o qual 

se relaciona altera o sentido da frase. 

D) “se” (L.5) indica reflexibilidade. 

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é correto 

afirmar 

 

A) “ignora-se” (L.7) é uma forma verbal que se apresenta 

na voz passiva e sua transposição para ativa implica a 

observância da correlação modo-temporal para 

preservar o sentido original do contexto, devendo 

apenas haver a modificação para a terceira pessoa do 

plural. 

B) “promotor” (L.24) refere-se a vítima. 

C)  Os vocábulos “o”, em “o ser humano” (L.2),  e “o” em 

“o que fazem” (L.27) possuem o mesmo valor 

morfológico. 

D) A expressão “a questão do sistema penitenciário 

brasileiro” (L.3) exerce função sintática de objeto 

direto. 

 

06) No texto, a expressão 
 

A) “porém” (L.24) indica alternância. 

B) “pelo contrário” (L.23) exprime uma retificação. 

C) “para” (L.16) indica consequência. 

D) “feito” (L.2) expressa comparação. 

 

07) Nas comunicações oficiais, empregam-se formas de 

tratamento específicas, como é o caso da que se deve 

usar para o ministro do STF Alexandre de Moraes, caso 

o interlocutor fizesse referência a ele em comunicação 

com outro interlocutor, cuja forma adequada está 

indicada em 

 

A) Vossa Excelência. 

B) Sua Excelência. 

C) Vossa Magnificência. 

D) Sua Eminência. 

 

08) Os termos “já“ (L.17) e “porém“ (L.24) expressam, 

respectivamente, a ideia de 
 

A) Tempo e ressalva 

B) Explicação e adição 

C) Conclusão e adversidade. 

D) Tempo e conclusão. 
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09) Uma das alternativas apresenta oração cujo verbo pode 

ficar no singular ou plural facultativamente. 

 

A) “revelam-se agora completamente desastradas.” (L.4). 

B) “o enfermo mental é geralmente vítima da violência” 

(L.23/24). 

C) “a grande maioria dos presidiários apresentam 

desordens psíquicas” (L.24/25). 

D) “Esses 40% se  tornam facilmente soldados das facções 

criminosas” (L.14/15). 

 

10) Exerce a mesma função sintática de “...de entender o 

seu ato criminoso” (L.27) a expressão 

 

A) “de pessoas presas” (L.5). 

B) “de tratamento” (L.26). 

C) “das facções criminosas” (L.15). 

D) “de tratamento psicológico” (L.7). 

 

11) A oração “que (...) pareciam claras” (L.3) possui o 

mesmo valor morfossintático que a indicada na 

alternativa 
 

A) “que tal situação tem de ser  revertida.” (L.30). 

B) “que passaríamos a Rússia em número de pessoas 

presas” (L.5). 

C) “que alguém precisa de tratamento” (L.26). 

D) “que fazem” (L.27). 

 

12) Exprime a ideia de exclusão a palavra 

 

A) “só” (L.26). 

B) “Não” (L.22). 

C) “Mais” (L.6). 

D) “tal” (L.30). 

 

13) O fragmento que apresenta uma oração com função 

adjetiva é 

 

A) “que ainda nem foram julgados.” (L.13/14). 

B) “que sejam” (L.15). 

C) “que as facções controlam a criminalidade nas ruas a 

partir da prisão” (L.20). 

D) “que a grande maioria dos presidiários apresentam 

desordens psíquicas” (L. 24/25). 

14) A alternativa cuja frase em negrito mantém o mesmo 

significado da original é 

 

A) “...soluções que ao longo do tempo pareciam claras e 

simples revelam-se agora completamente desastradas.” 

(L.3/4) 

Soluções que pareciam claras e simples foram se 

revelando ao longo do tempo completamente 

desastradas. 

 

B) “Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na 

marginalidade porque já estão cooptados pelas facções.” 

(L.17/18). 

Como já estão cooptados pelas facções criminosas, 

iniciarão a carreira na criminalidade, quando saírem 

da audiência. 

 

C) “Esses 40% se tornam facilmente soldados das facções 

criminosas, culpados ou inocentes que sejam,” 

(L.14/15). 

Caso sejam culpados ou inocentes esses 40%, se 

tornarão facilmente soldados das facções criminosas.  

 

D) “Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários 

apresentam desordens psíquicas que carecem de 

tratamento - haja vista a compulsão da dependência 

química.” (L.24/25). 

Considerando-se, então, as desordens psíquicas 

apresentadas pela grande maioria, a compulsão da 

dependência química carece de tratamento. 

 

15)  A ação expressa pela forma verbal transcrita à esquerda 

está corretamente indicada em 

 

A) “portam” (L.28) – prevista para o futuro. 

B) “estou” (L.22) – em curso no passado. 

C) “divorcia “ (L.5) – contínua no presente. 

D) “ultrapassamos” (L.9) – habitual no presente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

 

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

16) Julgue os itens abaixo: 

 

I- O Hardware constitui tudo aquilo que é intangível, ou 

seja, toda a parte física do computador. 

II- O Software constitui tudo aquilo que é tangível, ou seja, 

toda a parte lógica do computador. 

III- O Peopleware são todas os usuários do sistema sejam 

eles pessoas comuns, ou profissionais da área. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Todos os itens estão incorretos. 

 

17) Analise os itens abaixo sobre a realização de cópias de 

segurança: 

 

 A vantagem desse tipo de técnica de backup é que para 

restaurar só é necessário o último backup completo e o 

período anterior ao sinistro. 

 A desvantagem desse método é que todos os dias será 

feito backup de dados que já haviam sido copiados 

anteriormente, dessa forma há desperdício de recursos 

da rede. 

 Essa técnica é acumulativa. 

 

O tipo de Backup comentado nos itens acima é: 

 

A) Backup de Cópia. 

B) Backup Incremental. 

C) Backup Diferencial. 

D) Backup Diário. 

 

18) Julgue os itens abaixo sobre as ferramentas do correio 

eletrônico: 

 

I- É o responsável por permitir o recebimento de 

mensagens de e-mail. Permite que uma mesma 

mensagem possa ser acessada pelo usuário em máquinas 

diferentes. 

II- É formado por duas partes: Cabeçalho (contêm 

informações necessárias para a transferência das 

mensagens) e o Corpo (mensagem propriamente dita). 

Responsável pelo envio de mensagens de correio 

eletrônico (e-mail) da máquina do usuário para o 

servidor de e-mail. 

 

 

 

São características dos itens I e II respectivamente os 

protocolos: 

 

A) SMTP e IMAP. 

B) POP e IMAP. 

C) IMAP e POP. 

D) IMAP e SMTP. 

 

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

segurança da informação: 

 

I. Os Spywares são programas espiões que armazenam 

dados e hábitos de navegação do usuário para repassá-

los a terceiros, sem, obviamente, o conhecimento do 

usuário 

II. Os Adware são programas que buscam vulnerabilidades 

na rede. Podem ser usados para invasões ou para que as 

vulnerabilidades, ao serem descobertas, possam ser 

corrigidas. 

III. Os Hijackers criptografam o conteúdo de um disco 

(total ou parcial) e os responsáveis pelo ataque exigem 

pagamento de resgate para devolver o acesso as 

informações. 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Todos os itens estão incorretos. 

 

20) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do 

Microsoft Word 2013, Português na sua forma padrão: 

 

Oferece recursos para formatação de recuos, está 

localizado na régua. 

 

       Representa o alinhamento da tabulação. 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Todos os itens estão incorretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                             QUESTÕES DE 16 A 20 

I 

II 
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21) Associe os elementos constituintes da boca e suas respectivas definições. 
 
1. Freio Labial                           (   ) Apresenta-se nos 2/3 anteriores papilas gustativas 
2. Palato Duro                          (   ) Formação óssea que apresenta forame incisivo 
3. Palato Mole                          (   ) Também chamado de véu palatino com presença de tecido fibromuscular  
4. Língua                                    (   ) Prega da mucosa que ligam os lábios a gengiva e ao osso alveolar 
 
Qual a sequência correta? 
 

A) 1, 2, 3 e 4 

B) 2, 3, 4 e 1 

C) 3, 4, 1 e 2 

D) 4, 2, 3 e 1 
 

22) Observe a imagem a seguir de uma representação de boca de um paciente. 
 

 
Fonte: Google Imagens 

 
São estruturas que fazem parte da anatomia bucal e encontram-se assinaladas, mas sem correspondentes por escrito: 
 

A) Úvula, incisivo lateral superior e canino superior, amígdala e dentes 32 e 33. 

B) Tonsilas palatinas , dentes 12 e 23, faringe lateral e dentes inferiores. 

C) Pré-molares inferiores, pré-molares superiores, mucosa jugal e bochechas. 

D) Palato mole, dentes 33 e 42, freio lingual, incisivo lateral e canino inferior. 
 

23) Embora a boca seja uma pequena parte de nossa anatomia geral, ela está repleta de peças e elementos que atuam 
em conjunto para ajudá-lo a comer, beber, falar e manter um sorriso radiante. Uns dos constituintes dessa boca são 
os dentes. Cada dente tem uma função ou tarefa específica. Os dentes ____________ são dentes com duas pontas 
(cúspides) na superfície para esmagar e moer os alimentos. Já os ____________ são dentes frontais afiados em forma de 
cinzel (quatro superiores, quatro inferiores) para cortar os alimentos. Os ____________ são dentes com pontas agudas 
(cúspides) que rasgam os alimentos. Enquanto os ____________ trituram os alimentos e estes dentes possuem várias 
cúspides na superfície de mordida. 

 
As palavras que completam corretamente as lacunas são respectivamente: 
 

A) Incisivos, caninos, pré-molares e molares. 

B) Caninos, pré-molares, molares e incisivos. 

C) Pré-molares, incisivos, caninos e molares. 

D) Molares, incisivos, caninos e pré-molares. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) Analise o gráfico a seguir sobre os acidentes com trabalhadores da área da saúde retirado do artigo de Vieira M, 

Padilha MI, Pinheiro RDC, 2011.  

 

 
 
Da análise do gráfico acima NÃO se pode concluir: 

 

A) Os acidentes descritos no gráfico são acidentes com material biológico. 

B) Verifica-se que 27,12% dos acidentes entre os trabalhadores é decorrente de procedimentos cirúrgicos e 

odontológicos. 

C) Os acidentes descritos no gráfico são acidentes causados por fatores físicos. 

D) O descarte inadequado do lixo representa um dos fatores relacionados aos acidentes dos trabalhadores da área da 

saúde. 

 

25) Os profissionais de Odontologia estão sob risco constante de adquirir doenças no exercício de suas funções. Devido à 

vacinação e tomada de precauções-padrão desde a década de 1980, as infecções ocupacionais têm diminuído. A 

infecção pelo VHB (vírus da Hepatite B) é o risco ocupacional mais importante na Odontologia, entretanto, uma das 

maiores preocupações para a Saúde Pública vem sendo o aumento dos casos de Hepatite C. A probabilidade de 

infecção pelo VHB após exposição percutânea é significativamente maior do que a que ocorre pelo vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) (Ministério da Saúde, 2000). 

 

Devido aos riscos de infecção são medidas que devem ser tomadas pelos cirurgiões dentistas, EXCETO: 

 

A) Uso do equipamento de proteção individual completo. 

B) Cuidados ao manipular equipamentos pontiagudos e/ou perfurocortantes que tenham contato com material 

biológico. 

C) Uso de protetores auriculares durante todo o turno de trabalho. 

D) Manutenção do cartão de vacinação em dia. 
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26) Analise o gráfico a seguir retirado do artigo Conhecimento dos dentistas sobre contaminação das hepatites B e C na 
rotina odontológica de Fernandez et al., 2013.  
 

 
Da análise do gráfico acima NÃO se pode concluir: 
 

A) Os métodos de prevenção descritos no gráfico usados pelos cirurgiões dentistas os protegem de acidentes com 
material biológico.  

B) Dos 47 homens, apenas 22 (46,81%) utilizam gorro, enquanto que das 53 mulheres, 50 (94,34%) utilizam gorro no 
dia-a-dia clínico. 

C) 100% dos profissionais utilizam diariamente luvas e fazem a esterilização de materiais. 

D) A maioria dos profissionais usam diariamente todos os equipamentos de proteção individual. 
 

27) De acordo com o Art.23 da Res.15, de 18-1-99 - Todo o estabelecimento de assistência odontológica deve ter 
lavatório com água corrente, de uso exclusivo para lavagem de mãos dos membros da equipe de saúde bucal. A 
lavagem de mãos é obrigatória para todos os componentes da equipe de saúde bucal. O lavatório deve contar com: 
um dispositivo que dispense o contato de mãos com o volante da torneira ou do registro quando do fechamento da 
água, toalhas de papel descartáveis ou compressas estéreis e sabonete líquido. A limpeza e/ou descontaminação de 
artigos não deve ser realizada no mesmo lavatório para lavagem de mãos. 

 
 Observe alguns passos imprescindíveis para a lavagem das mãos antes de procedimentos odontológicos: 
 

1. Ensaboar as mãos. Limpar sob as unhas; esfregar o sabão em todas as áreas, com ênfase particular nas áreas ao 
redor das unhas e entre os dedos, por um mínimo de 15 segundos antes de enxaguar com água fria.  

2. Secar completamente, utilizando toalhas de papel descartáveis. 
3. Umedecer as mãos e pulsos em água corrente e dispensar sabão líquido suficiente para cobrir mãos e pulsos;  
4. Dar atenção especial à mão não dominante, para certificar-se de que ambas as mãos fiquem igualmente limpas. 

Obedecer a sequência: - palmas das mãos; - dorso das mãos; - espaços entre os dedos; - polegar; - articulações; - 
unhas e pontas dos dedos; - punhos.  

5. Remover anéis, alianças, pulseiras, relógio, fitinhas etc.;  
 

Qual a sequência representa a ordem recomendável para se realizar a lavagem das mãos antes de procedimentos 
odontológicos? 

 

A) 1, 3, 4, 2 e 5 

B) 3, 1, 2, 5 e 4 

C) 4, 2, 1, 3 e 5 

D) 5, 3, 1, 4 e 2 
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28)  Observe as asserções a seguir: 
 

Em algumas situações o paciente não necessita de apenas uma radiografia periapical, mas sim de uma série de 
radiografias, que podem vir a compor um exame periapical completo.  Nestes casos, além de identificarmos as 
radiografias para interpreta-las, é necessário, também que façamos a montagem deste exame, em um local 
apropriado. 

 
PORQUE 

 
Assim é possível estabelecer a interpretação e posterior arquivamento deste exame de forma mais fácil. Sendo que o 
local mais adequado para montagem de radiografias são as chamadas cartelas radiográficas. Existem cartelas para 
montagem de exames intra e extrabucais, sendo  que  entre  as  intrabucais,  há  cartelas  para radiografias  
periapicais  e  oclusais 

 
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta: 
  

A) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta para a primeira.  

B) As duas asserções são falsas. 

C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. 

D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda é uma proposição verdadeira. 
 

29) A Odontologia, em função de características inerentes à profissão, como equipamentos e instrumentos elaborados 
sem obedecer a critérios ergonômicos, campo operatório não iluminado adequadamente, ambiente de trabalho 
exposto aos níveis de ruído acima do tolerável, problemas organizacionais, trabalho sob pressão temporal e clientes 
cada vez mais exigentes, submete os profissionais a diversos agentes estressantes de origem ocupacional.  

 
Observe o gráfico a seguir sobre as regiões do corpo afetadas por problemas ergonômicos que podem ocorrer 
durante o trabalho odontológico: 

 
 

 
  A partir dos dados apresentados no gráfico é possível afirmar: 
 

A) As principais regiões afetadas registradas foram: região cervical (73%), pescoço (66%), costas-inferior ou coluna 
lombar (63%), costas-superior (59%), costas-médio (58%). 

B) Regiões verificadas, como o punho direito (47%), punho esquerdo (36%) e as mãos direita e esquerda (ambas com 
42%), não são regiões com alta prevalência de acometimento em dentistas. 

C) O trabalho odontológico envolve ação direta na manipulação das ferramentas de trabalho, mas não estão 
relacionadas à repetitividade em muitos atos operatórios odontológicos. 

D) O cotovelo esquerdo é uma região do corpo muito afetada devido a ergonomia durante atendimentos odontológicos 
e podem sinalizar para uma sobrecarga de esforço repetitivo de risco às doenças, entre elas, a LER/DORT. 
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30) De acordo com os princípios da ergonomia observe as asserções a seguir: 

 

1- O Técnico de Saúde Bucal (TSB) deve permanecer sentado no mocho e com as pernas cruzadas. 

2- As costas do TSB devem permanecer encostadas no encosto do mocho durante o atendimento odontológico.  

3- O TSB deve ocupar uma posição que varia de 5 a 7 horas. 

4- Durante o atendimento odontológico o TSB deve manter os pés completamente apoiados sobre o solo e as coxas 

devem estar paralelas ao chão e com o ângulo formado com a perna entre 90° e 120°. 

 

Das asserções acima quais são as corretas de acordo com as normas e diretrizes ergonômicas? 

 

A) 1 e 2 

B) 2 e 3 

C) 2 e 4 

D) 3 e 4 

 

31) Observe alguns métodos de esterilização a seguir e alguns detalhamentos das técnicas. 

 

1. Método Físico   

2. Método Químico  

3. Método Físico-Químico 

 

I- Uso de peróxido de hidrogênio, para artigos termossensíveis.   

II- Método que utiliza calor em diferentes formas e alguns tipos de radiação para esterilizar artigos. 

III- Uso de agentes esterilizantes líquidos por imersão. 

 

Qual associação entre as colunas está CORRETA: 

 

A) 1 com I, 2 com II e 3 com III. 

B) 1 com II, 2 com III e 3 com I. 

C) 2 com I, 1 com II e 3 com III. 

D) 3 com II, 2 com I e 1 com III. 

 

32) Observe a afirmativa a respeito de uma forma de esterilização. 

 

São aparelhos elétricos, equipados por resistência, termostato para regulagem de temperatura, contactor, lâmpada 

piloto, termômetro e interruptor. O Calor seco é irradiado das paredes laterais e da base do equipamento. Esse 

processo requer longo tempo de exposição para que se atinjam altas temperaturas nos artigos e possa ocorrer a 

morte microbiana pelo processo de oxidação das células.  

 

 A afirmativa acima diz respeito à esterilização com o uso de: 

 

A) Autoclave 

B) Estufa 

C) Bomba a vácuo 

D) Compressor  
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33) O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização de artigos. Esses processos 
devem seguir um fluxo adequado, de modo a evitar o cruzamento de artigos não processados (sujos) com artigos 
desinfetados ou esterilizados (limpos). Para facilitar a adequação dos procedimentos e orientar o processamento 
dos artigos, adota-se a classificação que leva em consideração o risco potencial de transmissão de infecção. Os 
artigos são classificados em críticos, semicríticos e não-críticos. 

 

Baseando-se na sequência adequada para o fluxo de processamento do material contaminado até a sua esterilização, 
numere os passos a seguir do número 1 (primeiro procedimento) ao número 6. 

  
(  ) Esterilização. 
(  ) Barreira física (guichê ou similar). 
(  ) Exposição ao agente de limpeza, enxague e secagem. 
(  ) Separação do artigo sujo. 
(  ) Inspeção visual, preparo e embalagem. 
(  ) Armazenamento com data do processamento. 
 
A sequência correta para um fluxo adequado seria: 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

B) 2, 3, 4, 5, 6 e 1. 

C) 5, 3, 2, 1, 4 e 6. 

D) 6, 3, 2, 4, 5 e 1.  
 

34) Observe as características do material odontológico descrito abaixo: 
 

É o mais antigo agente de cimentação. Usado como padrão de comparação para os demais agentes cimentantes. 
Apresentado na forma de pó e liquido. A manipulação deve ser feita seguindo os seguintes passos: 1. Dispositivos 
para medição do pó e líquido; 2. Placa resfriada; 3. Dividir o pó em porções para a espatulação (Cerca de 6 partes); 4. 
Assentamento da peça a ser cimentada deve ser imediata; 5. Remoção do excesso de cimento após a presa. 

 
A partir das características acima descritas, principalmente em relação a forma de manipulação, pode-se afirmar 
que o material citado é: 

 

A) Cimento de ionômero de vidro 

B) Cimento de fosfato de zinco 

C) Pasta lysanda 

D) Cimento de hidróxido de cálcio 
 

35) Analise as afirmativas abaixo sobre noções de biossegurança na odontologia. 
 
1. Assepsia  
2. Anti-sepsia    
3. Limpeza    
4. Desinfecção   
5. Esterilização   
 
(   )  é o conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado. 
(   )  é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas de um tecido vivo. 
( )  é a remoção da sujidade de qualquer superfície, reduzindo o número de microrganismos presentes. Esse 

procedimento deve obrigatoriamente ser realizado antes da desinfecção e/ou esterilização. 
(   )  é um processo que elimina todos os microrganismos: esporos, bactérias, fungos e protozoários.  
( )  é um processo que elimina microrganismos patogênicos de seres inanimados, sem atingir necessariamente os 

esporos. Pode ser de alto nível, intermediário ou baixo. 
 
A sequência correta que melhor associa as colunas é: 
 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 

B) 1, 2, 3, 5 e 4. 

C) 5, 4, 3, 2 e 1. 

D) 5, 4, 3, 1 e 2. 
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36) Biossegurança em Odontologia é o conjunto de procedimentos adaptados no consultório com o objetivo de dar 
proteção e segurança ao paciente, ao profissional e sua equipe. O único meio de prevenir a transmissão de doenças é 
o emprego de medidas de controle de infecção como equipamento de proteção individual (EPI), esterilização do 
instrumental, desinfecção do equipamento e ambiente, anti-sepsia da boca do paciente. São essenciais a 
padronização e manutenção das medidas de biossegurança como forma eficaz de redução de risco ocupacional, de 
infecção cruzada e transmissão de doenças infecciosas. 

 
Todas as medidas abaixo são medidas de biossegurança para proteção pessoal para o profissional e equipe da 
odontologia, EXCETO: 

 

A) Imunização contra Hepatite B. 

B) Uso de óculos de proteção.  

C) Uso de luvas de procedimento. 

D) Imunização contra HPV. 
 

37) A seleção da _______________ deve ser feita avaliando se a mesma cobre toda a área a ser moldada. Frequentemente são 
necessárias adaptações com materiais alternativos, como________________, para que se possa proceder uma moldagem 
de boa qualidade. A "individualização da moldeira de estoque", tem como principais objetivos, uniformidade do 
material de moldagem, maior abrangência possível do molde, condições de confinamento ao material de moldagem 
e finalmente servir de referência para o posicionamento final da moldagem. Esta individualização, quando realizada 
com cera, tem a seguinte sequência: plastifica-se a cera utilidade colocando-a na região correspondente abóbada 
palatina, de forma que na região dos dentes e da própria abóbada tenhamos um espaço de aproximadamente 3mm 
para o posicionamento do material de moldagem, e em seguida concluímos o procedimento elevando as laterais da 
18 moldeira até alcançarmos o fundo de sulco. Coma cera sempre plastificada faz-se movimentos com lábios e 
bochechas para imprimir inserções e bridas musculares. 

 

As palavras que completam corretamente as lacunas são respectivamente: 
 

A) Moldeira de estoque, godiva ou cera. 

B) Moldeira individual, gesso pedra. 

C) Cera ou godiva, moldeira de estoque. 

D) Prótese, metais. 
 

38) Em relação a anatomia dos dentes humanos observe as afirmativas abaixo: 
 
I. Todos os dentes humanos apresentam 2 raízes; 
II. Todos os dentes humanos apresentam esmalte, dentina e polpa; 
III. A dentição permanente apresenta correspondentes decíduos, apresentando o mesmo número de dentes; 
IV. Os dentes molares têm função de trituração de alimentos. 
 

Sobre os dentes humanos podemos afirmar o que se observa em: 
 

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) III e I. 

D) IV e III. 
 

39) Observe as asserções abaixo: 
 
I. A comunicação entre o operador e o auxiliar deve ser precisa. 
II. A colocação simultânea de instrumentos (operador e auxiliar) dentro da boca do paciente, deve ser coordenada de 

modo que não prejudiquem o ato operatório. 
III. A iluminação deve oferecer boas condições de visibilidade. 
 

São princípios do trabalho a 4 mãos as asserções: 
 

A) I, II e III 

B) I e II 

C) II e III 

D) Nenhuma das asserções 
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40) Uma criança, gênero feminino, leucoderma, de 4 anos de idade, chega ao consultório odontológico com um relato de 
sua mãe de uma queda e perda do dente da frente do lado direito. 

 
 Observe a imagem a seguir: 
 

 
   Fonte: Google Imagens 
 
A partir do relato e da imagem apresentada, pode-se afirmar que o dente avulsionado foi o:  
 

A) 51 

B) 61 

C) 71  

D) 81 
 
 

 


