PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL 001/2018

CARGO 108

Data e Horário da Prova

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO

Domingo, 02/09/2018, às 08h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Altos – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 20

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

No tempo da inocência, a honra e a liberdade do povo me pareciam ser o natural objetivo de todo

2

político e de toda autoridade, o bem da família seria o desejo de todos os pais, retribuir o cuidado deles

3

seria empenho de todos os filhos. O bem seria recompensado, o mal, punido. Simples assim. Mas somos

4

apenas pobres humanos: não só os bons ocupam postos importantes e influenciam milhões de pessoas.

5

Palavras como "ética" e "moralidade" (não moralismo), no privado e no público, se tornariam antiquadas.

6

Muitos pais veriam abalada sua autoridade num mundo onde a meninada é exposta aos piores modelos,

7

às vezes, sem uma orientação amorosa e firme em casa.

8

Amadurecendo mais, vi, entre líderes bem intencionados - os que escutam sua gente e buscam

9

atender às suas necessidades —, aqueles que visam ao interesse próprio, à fortuna e ao poder sempre

10

maiores.

11

Não acho que tudo tenha piorado. Mas, se nossa qualidade de vida melhorou em muitas coisas, é

12

claro que saúde, estradas, moradia, saneamento, universidades e escolas estão cada vez mais deteriorados,

13

e uma parcela vasta do nosso povo ainda vive na miséria. Ainda sofre e morre muita gente nas filas do

14

SUS e nos corredores de hospitais sobrecarregados, com profissionais de saúde mal pagos e exaustos.

15

Os que me leem mais uma vez dirão que sou pessimista e repetitiva: sou apenas uma observadora

16

atenta, preocupada com este país onde políticos e líderes honrados correm o risco de se tornar estranhos

17

no ninho. Pois é neles que eu aposto: nos decentes que não buscam a vantagem pessoal, mas o bem do

18

povo. Todos precisam colaborar, com consciência e responsabilidade, conduzidos por uma imprensa

19

independente, real veículo de informação em qualquer país.

20

Essa imprensa sem algemas é essencial para o crescimento de uma nação, coluna principal de

21

qualquer democracia, sinal de um povo maduro e autônomo. Sem saber exatamente o que acontece, não

22

vamos poder agir. E a agente precisa cuidar do nosso próprio destino, com liberdade e honra - como

23

merecemos.
Revista Veja.
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01)

A voz enunciadora do discurso, nesse texto,

(A)

considera o panorama político brasileiro
favorável ao desabrochar de mentes sadias,
verdadeiramente capazes de conduzir o país
a um futuro promissor.
(B) mostra-se
descrente
na
estabilidade
econômica brasileira, já que tanta gente vive
na miséria, sem sequer ter direito a um
atendimento respeitoso nos hospitais
públicos do país.
(C) vê o povo brasileiro com suficiente senso
crítico para separar o joio do trigo e coibir
tudo que impeça que a sua pátria cresça cada
vez mais como uma nação democraticamente
forte e independente.
(D) defende a liberdade de expressão da
imprensa, por considerá-la indispensável ao
esclarecimento de um povo e ao consequente
crescimento participativo de qualquer nação.
02)

A apreensão da realidade pela articulista

(A)

passa por um processo de amadurecimento
em relação à análise que faz do mundo à sua
volta.
(B) decorre de uma provocação aviltante,
rebatida de modo suave e extremamente
cortês.
(C) ocorre de forma impassível, já que o papel
por ela assumido é o de mera espectadora dos
fatos.
(D) advém da necessidade de uma resposta a um
questionamento externo, o que é feito de
forma crítica.
03)

(B)

"Palavras como "ética" e "moralidade" (não
moralismo), no privado e no público, se
tornariam antiquadas." (L.5) traz a forma
verbal anunciando a incerteza de um fato
passado mediante certa condição.
(C) "O bem seria recompensado, o mal, punido."
(L.3) pressupõe uma lógica moralizadora dos
atos humanos.
(D) "E a gente precisa cuidar do nosso próprio
destino, com liberdade e honra - como
merecemos." (L.22/23) retoma a ideia
expressa no título para retratar algo que se
busca e merece, mas ainda não se tem.
04)

Considerando-se
o
contexto,
há
correspondência entre o trecho citado e o que
dele se afirma na alternativa

(A)

"Simples assim." (L.3) denota uma
retificação
(B) "Os que me leem mais uma vez dirão que sou
pessimista e repetitiva" (L.15) estabelece
uma relação dialógica com os leitores.
(C) "no privado e no público" (L.5) estabelece o
limite entre duas esferas sociais antagônicas.
(D) "coluna principal de qualquer democracia"
(L.20/21) faz referência à oposição partidária
em regime, político.
05)

É verdadeiro o que se afirma sobre o
fragmento transcrito em

Uma possível reestruturação do fragmento
“Mas, se nossa qualidade de vida melhorou
em muitas coisas, é claro que saúde,
estradas,
moradia,
saneamento,
universidades e escolas estão cada vez mais
deteriorados, e uma parcela vasta do nosso
povo ainda vive na miséria." (L.11/13)
admite, dentre outras possibilidades,

(A)
(A)

"Mas somos apenas pobres humanos" (L.3/4)
prediz, através do conector que inicia a frase,
uma oposição ao que foi afirmado antes.

CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

a substituição do elemento de coesão textual
"Mas" por Logo, sem prejuízo semântico.
(B) a supressão do conector "e", que introduz a
última oração, pela presença da vírgula que o
antecede.
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(C)

a eliminação das vírgulas que isolam a oração
"se nossa qualidade de vida melhorou em
muitas coisas".
(D) o uso das expressões ‘por um lado’,
intercalada entre vírgulas, após o conectivo
“se", e ‘por outro’, depois da segunda
vírgula, a fim de estabelecer a correlação
entre os pensamentos que compõem o
período.
06)

O fragmento em que a presença da vírgula
indica a supressão de um termo é o transcrito
na alternativa

(A)

"o mal, punido." (L.3).
"Amadurecendo mais, vi" (L.8).
(C) "que visam ao interesse próprio, à fortuna e
ao poder sempre maiores." (L.9/10).
(D) "nas filas do SUS e nos corredores de
hospitais sobrecarregados, com profissionais
de saúde mal pagos e exaustos." (L.13/14).
(B)

07)

Sobre a declaração "sou apenas uma
observadora atenta, preocupada com este
país onde políticos e líderes honrados
correm o risco de se tornar estranhos no
ninho." (L.15/17).

A alternativa que contém a sequência correta, de
cima para baixo, é
(A) 1.F – 2.V - 3.F – 4.\/ - 5.F
(B) 1.F - 2.F - 3.V - 4.V – 5.V
(C) 1.V - 2.V - 3.V – 4.F - 5.F
(D) 1.V - 2.V – 3.F - 4.F - 5.V
08)

A reestruturação que altera o sentido original
do fragmento transcrito à esquerda é a
indicada em itálico, à direita, na alternativa

(A)

“ser o natural objetivo de todo político e de
toda autoridade” (L.1/2) – que eram o natural
objetivo de todo político e de toda
autoridade.
(B) “Amadurecendo mais, vi, entre líderes bem
intencionados...” (L.8) – quando amadureci
mais,
vi,
entre
os
líderes
bem
intencionados...”.
(C) “atender às suas necessidades” (L.9) –
conquanto atendam às suas necessidades.
(D) “Sem saber exatamente” (L.21) – sem que se
saiba exatamente.
09)

Possui o mesmo valor sintático de “de vida”
(L.11) o termo transcrito em

(A)

Assinale com V as afirmativas verdadeiras e com
F, as falsas.
1. (
) "uma observadora atenta" exerce a
mesma função sintática de "preocupada".
2. ( ) "com este país" é um termo que completa,
como a oração "de se tornar estranhos no
ninho", o sentido de um nome.
3. ( ) "onde" pode ser substituído por em que,
sem nenhum prejuízo de ordem gramatical.
4. ( ) "o risco" é um complemento verbal da
mesma natureza que "estranhos".
5. ( ) "no ninho" é um termo circunstancial que,
nesse caso, conota proteção.
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“aos piores modelos” (L.6).
(B) “sem algemas” (L.20).
(C) “para o crescimento” (L.20).
(D) “do nosso próprio destino” (L.22).
10)

No texto

(A)

“da inocência” (L.1) é um complemento de
“tempo”.
(B) “mal” (L.3) e “mal” (L.14) equivalem-se
morfologicamente.
(C) “muita gente” (L.13) completa o sentido de
“sofre” e de “morre” através do paralelismo
sintático.
(D) Em “Pois é neles que eu aposto” (L.17), a
expressão “é que”, por ser expletiva, pode ser
retirada da frase sem prejuízo sintático.
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14)

11)

1.
2.
3.

4.

“que tudo tenha piorado” (L.11).
“que visam ao interesse próprio” (L.9).
“que saúde, estradas, moradia, saneamento,
universidades e escolas estão cada vez mais
deteriorados” (L.12).
“que me leem” (L.15).

O “que” destacado nos períodos em evidência é
classificado, respectivamente, como
(A) Pronome relativo / pronome indefinido /
pronome relativo / conjunção integrante.
(B) Conjunção integrante / pronome relativo /
conjunção integrante / pronome relativo.
(C) Conjunção integrante / pronome relativo /
conjunção integrante / pronome relativo.
(D) Conjunção explicativa / conjunção integrante
/ pronome relativo / conjunção integrante.
12)

A alternativa cuja oração tem predicado
verbal é a

Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “melhorou“ (L.11) e a
composta

(A)

Tivesse melhorado.
(B) Tem melhorado.
(C) Tinha melhorado.
(D) Teria melhorado.
15)

A palavra “sobrecarregados” (L.14) tem na
sua base de formação inicial

(A)

Um substantivo.
(B) Um advérbio.
(C) Um adjetivo.
(D) Um verbo.
16)

I. " Pois é neles que eu aposto " (L.17)
II. "mas o bem do povo..." (L.17/18)

(A)

“a meninada é exposta aos piores modelos”
(L.6).
(B) “o bem da família seria o desejo de todos os
pais” (L.2).
(C) “Mas somos apenas pobres humanos”
(L.3/4).
(D) “sou pessimista” (L.15).
13)

“...”os que escutam sua gente e buscam atender às
suas necessidades” (L.8/9).
Quanto à função sintática-semânticas dos
elementos linguísticos em destaque, é correto
afirmar:
(A) É período composto por coordenação.
(B) O vocábulo “que” introduz uma oração com
valor de adjunto adnominal.
(C) O termo “os” pertence à classe gramatical dos
artigos, mas pluralizado, no caso.
(D) Em “às”, sem a presença da partícula “s”, o
uso do acento indicativo de crase é
obrigatório.
CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em
destaque, estabelecem, respectivamente, as
relações de
(A) conclusão e adição.
(B) ressalva e ressalva.
(C) explicação e ressalva.
(D) adversidade e alternativa.
17)

Possuem o mesmo valor morfológico que a
expressão “no tempo da inocência” (L.1) as
palavras:

(A)

“ainda” (L.13) e “exatamente” (L.21).
(B) “bem” (L.17) e “em qualquer país” (L.19).
(C) “uma vez” (L.15) e "do povo" (L.17/18).
(D) “nosso” (L.22) e
“como merecemos”
(L.22/23).
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18)

A alternativa em que há correspondência
entre a forma verbal transcrita e a ação por
ela expressa é:

(A)

“pareciam” (L.1) - ação acabada no passado.
(B) “ocupam” (L.4) - Ação momentânea no
presente.
(C) “seria” (L.3) - ação hipotética, mas não
realizável.
(D) “vi” (L.8) - ação inacabada no passado.
19)

É verdadeiro o que se afirma sobre o termo
transcrito em

(A)

“uma”, em “uma imprensa independente”
(L.18/19) individualiza o termo “imprensa”.
(B) “estranhos”, em “o risco de se tornar
estranhos no ninho.” (L.16/17), exerce
função predicativa.
(C) “ainda”, em “ainda vive na miséria” (L.13),
indica inclusão.
(D) “toda”, em “toda autoridade” (L.2), é
caracterizador de “autoridade”.
20)

Em “...para o crescimento de uma nação”
(L.20) está presente uma relação de

LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 21 A 25
21)

(A)

Portas de Entrada.
(B) Mapa da Saúde.
(C) Rede de Atenção à Saúde.
(D) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
22)

Modo.
(B) Consequência.
(C) Concessão.
(D) Finalidade.

De acordo com a Lei 8080/90, à direção
municipal do Sistema de Saúde (SUS) não
compete executar serviços de:

(A)

Saúde do trabalhador.
(B) Saneamento básico.
(C) Alimentação e nutrição.
(D) Vigilância ambiental.
23)

(A)

Na organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), o conjunto de ações e serviços
de saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à
saúde, é denominado:

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em
cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as
seguintes instâncias colegiadas: Conferência
de Saúde e Conselho de Saúde.

Não representa uma característica do Conselho de
Saúde:
(A) Propõe as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes.
(B) Tem caráter permanente e deliberativo.
(C) Suas decisões serão homologadas pelo chefe
do poder legalmente constituído em cada
esfera do governo.
(D) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros.
CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
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24)

O Pacto pela Vida (2006) significa uma ação
prioritária no campo da saúde que deverá ser
executada com foco em resultados e com a
explicitação inequívoca dos compromissos
orçamentários e financeiros para o alcance
desses resultados. São prioridades do Pacto
pela Vida (2006), exceto:

CONHECIMENTOS LOCAIS
QUESTÕES DE 26 A 30
26)

(A)

Mortalidade infantil e materna.
(B) Controle do câncer de pulmão e próstata.
(C) Promoção da saúde.
(D) Saúde do idoso.
25)

O Sistema Único de Saúde (SUS) norteia as
suas ações em princípios que classificam-se
em duas categorias: doutrinários ou
organizativos.

Assinale a alternativa que apresenta um princípio
organizativo do SUS:
(A) Integralidade.
(B) Equidade.
(C) Hierarquização.
(D) Universalidade.

CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

De acordo com o Código de Posturas do
município de Altos, quem é responsável pela
limpeza do passeio e sarjetas fronteiriças às
residências?

(A)

A Prefeitura.
(B) Os moradores.
(C) A empresa que foi concedido o serviço de
limpeza.
(D) A Secretaria de Infraestrutura urbana.
27)

Assinale a alternativa que está de acordo
com o Estatuto do Servidor Público
Municipal de Altos:

(A)

Para pessoas portadoras de deficiência são
reservadas até 15% (quinze por cento) das
vagas oferecidas em concurso público.
(B) Será exonerado do cargo ou dispensado da
função o servidor empossado que não entrar
em exercício no prazo de 30 (trinta) dias.
(C) A reprovação do servidor público no estágio
probatório não poderá acarretar exoneração.
(D) A nomeação em cargo público é feita em
caráter efetivo, quando se tratar de cargo
isolado de provimento efetivo ou de carreira.
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(A)
28)

Julgue se as afirmações abaixo sobre o que
dispõe o Código Tributário Municipal de
Altos são verdadeiras e em seguida assinale a
alternativa correta:

Progressão Funcional
(B) Progressão Ocupacional
(C) Progressão Curricular
(D) Progressão Salarial
30)

I. A cidade de Altos é demarcada
cartograficamente, pelo Poder Executivo
Municipal, em três polígonos, onde o
polígono central correspondente ao Centro e
aos imóveis que margeiam as Avenidas
Francisco Raulino e Nossa Senhora de
Fátima.
II. Considera-se gleba, para os efeitos do Código
Tributário Municipal de Altos, o terreno com
área superior a cinco mil metros quadrados,
edificados ou não, para os quais se adotará a
metodologia normatizada para glebas.
III. O pagamento do imposto IPTU importa em
reconhecimento pela Prefeitura, para
quaisquer fins, de legitimidade da
propriedade, do domínio útil ou da posse do
terreno.

Que nome se dá a investidura do servidor em
cargo de atribuições e responsabilidades
compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental
verificada em inspeção médica?

(A)

Reintegração
(B) Recondução
(C) Readaptação
(D) Reinvestidura

(A)

Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
(B) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(C) Somente as afirmações II e III são
verdadeiras
(D) Somente as afirmações I e III são
verdadeiras.
29)

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do texto abaixo:

Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos
Servidores Públicos Municipais e do Magistério
do município de Altos, __________________ é a
evolução do Profissional do Magistério de um
nível para outro superior do cargo e classe que
ocupa, em função do tempo de serviço, da
avaliação do desempenho e da participação em
cursos de atualização e aperfeiçoamento.

CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(E)

31)

33)

A anamnese deve ser realizada de forma
padronizada e direcionada, objetivando
colher informações para o diagnóstico de
alguma alteração no estado físico do
paciente, intercorrências em procedimentos
anteriores, histórias de alergia e discrasias
sanguíneas. Sobre a anamnese, assinale a
alternativa incorreta:

(A)

A
anamnese
deve
iniciar-se
pela
identificação do paciente, devendo-se
questionar nome, idade, estado civil, cor,
nacionalidade, profissão e procedência.
(B) O paciente deve ser indagado sobre qual a sua
queixa principal e duração, sendo que a
resposta deve ser transcrita em termos
técnicos para o melhor entendimento do
cirurgião dentista.
(C) O paciente deve ser questionado sobre seus
antecedentes pessoais, dividindo-os em
fisiológicos e mórbidos, internações
anteriores e cirurgias prévias.
(D) Deve-se perguntar ao paciente sobre hábitos
e vícios, como etilismo e fumo.
32)

O conhecimento dos principais equipamentos
do consultório odontológico pelos auxiliares
do cirurgião-dentista é imprescindível. Sendo
assim, assinale a alternativa em que o
equipamento está corretamente associado às
suas funções:

(A) Autoclave:

equipamento utilizado para a
esterilização dos instrumentais odontológicos.
(B) Equipo: cadeira na qual o paciente se deita. Ela é
ajustada, de acordo com a necessidade.
(C) Negatoscópio: utilizado para a melhor revelação
da radiografia, pois o profissional pode visualizar
a imagem formada no filme.
(D) Compressor: responde a toda função hidráulica
para os equipamentos que necessitam de água
para seu funcionamento.
CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

QUESTÕES DE 31 A 60
Leia atentamente o texto abaixo:

Foi desenvolvido (a) para atender à importante
função da limpeza de instrumentos e artigos.
Possibilita limpeza eficiente em áreas de difícil
acesso dos instrumentos clínicos. Reduz o
consumo de água e o tempo gasto em limpeza.
Além disso, minimiza o contato do operador com
instrumentos contaminados (Adaptado de
CEPED, 2015).
O texto refere-se ao seguinte equipamento:
(A) Detergente enzimático
(B) Lavadora ultrassônica
(C) Destiladora
(D) Bomba a vácuo
34)

Os instrumentais em odontologia têm como
função possibilitar ao odontólogo realizar os
procedimentos de atendimento aos pacientes.
O auxiliar do cirurgião-dentista tem como
dever conhecer os instrumentais e suas
funções, para organizá-los e prover o
odontólogo dos mesmos. São considerados
instrumentais para o exame clínico:

(A) Espelho clínico, sonda exploradora e seringa

carpule.
(B) Pinça de algodão, colher de dentina e sonda
exploradora.
(C) Espelho clínico, pinça hemostática e espátula de
inserção.
(D) Sonda exploradora, seringa carpule e espátula
de inserção.
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35)

Observe
abaixo
três
imagens
de
instrumentais utilizados para o isolamento
absoluto:

I)

II)

III)

(C)

Degermação ou antissepsia: é a remoção ou
redução das bactérias da pele, seja por meio
da limpeza mecânica (escovação com sabão
ou detergente), ou por meio de agentes químicos.
(D) Assepsia: é o conjunto de medidas que tem
por finalidade evitar a chegada de germes em um
meio (local) que não os contenha
37)

Fonte: Google imagens
As imagens I, II e III correspondem,
respectivamente, aos seguintes instrumentais:
(A) Grampo de isolamento, pinça porta-grampo e

arco de Young.
(B) Perfurador de dique, grampo de isolamento e
arco de isolamento.
(C) Alicate de Ainsworth, grampo de isolamento e
pinça porta-grampo.
(D) Grampo de isolamento absoluto, perfurador de
dique e pinça clínica.
36)

Diferentes termos são utilizados para
descrever vários métodos para a prevenção
de infecções e contaminações cruzadas,
porém, alguns são usados como sinônimos de
forma errada. Cabe ao profissional conhecer
o conceito de cada termo. Sendo assim,
assinale a alternativa incorreta:

(A)

Esterilização:
processo pelo qual todos os
micro-organismos
são
completamente
eliminados. A esterilização é aplicada em
instrumentais.
(B) Desinfecção:
consiste na destruição
de grande parte
dos
micro-organismos
patogênicos, mas não necessariamente
eliminando os esporos. A desinfecção é
aplicada sobre tecidos vivos (pele, mãos e
gengiva).
CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

As medidas técnicas, administrativas e
normativas
para
prevenir
acidentes,
preservando a saúde pública e o meio
ambiente, devem ser consolidadas no
documento
chamado
Plano
de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS). Os Resíduos de Serviços de
Saúde, segundo a ANVISA, são classificados
em 5 tipos, e sua identificação deve estar
exposta nos sacos de acondicionamento, nos
recipientes de coleta e de transporte, interno
e externo, e nos locais de armazenamento
(BRASIL, 2006). Sobre os tipos de resíduos,
assinale a alternativa incorreta:

(A)

Químicos: Resíduos que contêm substâncias
químicas que podem apresentar risco à saúde
pública ou ao meio ambiente, dependendo de
suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade.
(B) Perfurocortantes: São todos os objetos e
instrumentos contendo cantos, bordas, pontos
ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes
de cortar ou perfurar (bisturis, agulhas,
ampolas
de
vidro,
brocas,
limas
endodônticas, pontas diamantadas e outros).
(C) Comuns:
São aqueles resíduos que
apresentam risco biológico, químico ou
radiológico à saúde ou ao meio ambiente,
podendo ser equiparados aos resíduos
domiciliares, sendo acondicionados nos
mesmos moldes.
(D) Biológicos: São resíduos com possível
presença de agentes biológicos que, por suas
características, podem apresentar risco de
infecção.
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38)

A limpeza do equipamento odontológico
consiste na remoção de sujeiras e/ou matéria
orgânica. Deve ser realizada antes da
desinfecção, para garantir a eficácia dessa
etapa do processo de descontaminação. A
limpeza manual é realizada com água e
sabão/detergente e ação mecânica, por meio
da fricção de papel-toalha contra as
superfícies. A limpeza deve ser realizada nas
seguintes superfícies, exceto.

(C)

Pode-se fazer a imersão em solução aquosa
de detergente enzimático, em uma cuba
plástica, mantendo os artigos totalmente
imersos para assegurar a limpeza adequada e
seguindo orientações do fabricante.
(D) A limpeza pode ser manual, realizada por
meio de ação física, ou mecânica, usando
jatos de água ou lavadora de ultrassom de
baixa frequência.
41)

(A)

Cadeira odontológica (encosto, braços,
comandos manuais para ajuste da posição).
(B) Mesa de apoio do equipo.
(C) Seringa tríplice.
(D) Sonda clínica e espelho de mão.

O equipamento de proteção individual (EPI)
trata-se de todo dispositivo de uso individual
destinado a proteger a saúde e integridade
física do trabalhador. A respeito de suas
características, pode-se afirmar, exceto:

(A)
39)

São
considerados
instrumentais
indispensáveis na preparação de uma mesa
para cirurgias periodontais, exceto:

(A)

Sonda milimetrada.
(B) Curetas periodontais.
(C) Gengivótomos de Orbam e de Kirkland.
(D) Porta-matriz.
40)

A limpeza é a remoção de sujidades, com o
objetivo de reduzir a carga microbiana,
matéria orgânica e contaminante de natureza
inorgânica, de modo a garantir a desinfecção,
esterilização e a manutenção da vida útil do
instrumental. Sobre o processo de limpeza
dos equipamentos e instrumentais do
consultório odontológico, assinale a
alternativa incorreta:

(A)

Deve ser feita utilizando-se os EPIs
apropriados (luvas de látex de procedimento,
gorro, máscara, óculos de proteção, avental e
calçados fechados).
(B) A limpeza deve ser realizada imediatamente
após o uso do artigo.

CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Gorro: uma barreira mecânica contra a
possibilidade de contaminação por secreções,
aerossóis e produtos, além de prevenir
acidentes e evitar a queda de cabelos nas
áreas de procedimento.
(B) Óculos: Protegem os olhos das secreções,
aerossóis e produtos químicos utilizados
durante os procedimentos odontológicos e na
limpeza e desinfecção de artigos,
equipamentos ou ambientes.
(C) Avental: Evita que os microrganismos se
depositem sobre as roupas, podendo ser
levados às áreas distantes do ambiente
profissional, contaminando-as. Pode ser de
mangas curtas, pano ou descartável, para os
procedimentos que envolvam o atendimento
a
pacientes,
e
impermeável,
nos
procedimentos de limpeza e desinfecção de
artigos, equipamentos ou ambientes. Deve
ser usado aberto ou fechado, durante todos os
procedimentos.
(D) Luvas: Barreira física eficaz que previne a
infecção cruzada e a contaminação do
profissional de saúde e reduz os riscos de
acidentes. Atuam na proteção das mãos
contra agentes: abrasivos, cortantes e
perfurantes, elétricos, térmicos, biológicos e
químicos.
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42)

Entre os meios mecânicos para higienizar os
dentes, a escova dentária é o mais aceito
mundialmente. Sobre as técnicas de
escovação, de acordo com o sugerido por
Issáo e Guedes-Pinto (2012), julgue as
afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta:

I. Técnica de fones: empunhar a escova e, com
os dentes cerrados, fazer movimentos
circulares na face vestibular de todos os
dentes superiores e inferiores, indo do último
dente do hemiarco a outro. Nas faces
palatinas ou linguais, os movimentos também
são circulares, com a boca aberta; nas faces
oclusais e incisais, os movimentos são no
sentido anteroposterior.
II. Técnica de Stillman modificada: durante a
escovação, forçar as cerdas diretamente no
sulco gengival, num ângulo de 45 graus com
o eixo do dente. Forçar as cerdas, o máximo
possível, para dentro do sulco e fazer um
movimento curto para frente e para trás,
vibratório, deslocando todo o resíduo
existente na área; conforme é movimentada a
escova, os dentes e a gengiva vão sendo
limpos. Para escovar as superfícies oclusais,
mover a escova para frente e para trás.
III. Técnica de Bass: colocar a escova com o
longo eixo das cerdas lateralmente contra a
gengiva e deslizá-la de gengival para oclusal
ou incisal. Quando as cerdas estiverem no
ponto de contato dos dentes, fazer
movimentos vibratórios. Repetir esse
movimento várias vezes para cada grupo de
dentes que está sendo escovado. O
movimento é igual para as arcadas superior e
inferior e para as superfícies vestibular e
lingual.
(A)

Somente as afirmativas II e III estão corretas.
(B) Somente a alternativa I está correta.
(C) Somente as alternativas I e III estão corretas.
(D) Somente a alternativa II está correta.
CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

43)

A limpeza profissional dos dentes consiste no
polimento coronário, na raspagem e
alisamento radicular. Sobre os instrumentais
utilizados nesses procedimentos, assinale a
alternativa correta:

(A)

Para a remoção da placa bacteriana nas
superfícies oclusais são utilizadas taças de
borracha, acopladas a um contra-ângulo de
baixa rotação.
(B) Para as superfícies lisas, vestibulares e
linguais ou palatinas, são usadas escovas
(escovas de Robson) acopladas à alta rotação.
(C) O uso do fio dental completa o polimento nas
superfícies interproximais
(D) Toda limpeza deve ser feita com o auxílio de
uma pasta de alta abrasividade, geralmente a
base de pedra-pomes e flúor.
44)

Podem ser considerados instrumentais
utilizados em procedimentos de dentística,
exceto:

(A)

Aplicador de guta-percha.
(B) Porta-amálgama.
(C) Colher de dentina.
(D) Esculpidor.
45)

O auxiliar em saúde bucal deve acolher o
usuário. Isso significa escutá-lo, atender esse
usuário com educação e gentileza e responder
à sua dúvida ou encaminhá-lo a outro
profissional ou setor da unidade de saúde
onde o usuário possa obter sua resposta
(BARBOSA, 2010). Os Processos de
Acolhimento no cotidiano dos serviços de
saúde odontológica objetivam, exceto:

(A)

A melhoria dos serviços ofertados aos
usuários dos serviços de saúde.
(B) A
humanização das relações entre
profissionais de saúde e usuários.
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(C)

Tratar a doença o mais rápido possível,
mesmo que esta não seja a queixa principal
do paciente.
(D) O aperfeiçoamento do trabalho em equipe.

48)

Sobre alguns dos principais materiais de
consumo odontológico é correto afirmar,
exceto:

(A)
46)

Doença periodontal é um termo genérico
empregado para um grupo de afecções que
acometem o periodonto (nome dado a todos
os tecidos envolvidos na fixação do dente ao
osso) em diferentes circunstâncias. Gengivite
é uma doença que se inicia com a inflamação
da gengiva; A respeito das informações
direcionadas ao paciente e às orientações
quanto à prevenção da gengivite, assinale a
alternativa incorreta:

(A)

Deve-se evitar o acúmulo de biofilme sobre
as estruturas dentárias.
(B) Deve-se observar se há sangramento da
gengiva causado pela escova ou pelo fio
dental e, caso isso aconteça, procurar por
atendimento odontológico o mais rápido
possível.
(C) No adulto, quanto mais avermelhada a
gengiva estiver, mais saudável é a sua
condição.
(D) Uma boa higienização pode diminuir a
inflamação e restabelecer a saúde da gengiva.
47)

Sobre a prevenção das principais doenças
bucais (cárie e doença periodontal) assinale a
alternativa incorreta:

Tiras de poliéster: Utilizadas em isolamento
de restaurações interproximais com resina
composta.
(B) Cunhas de madeira: Indicadas para uso em
procedimentos restauradores com a função
mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar
dentes adjacentes.
(C) Cimento
endodôntico: Indicado para
obturação de canais radiculares.
(D) Anestésico tópico: Usado de forma
infiltrativa quando se necessita de controle
prolongado da dor, apresentando pouca ação
hemostática.
49)

(A)

Cimento de ionômero de vidro.
(B) Amálgama de prata.
(C) Resinas compostas.
(D) Silicona de adição e compensação
50)

(A)

A frequência de consumo dos alimentos que
contém sacarose deve ser a menor possível.
(B) Alimentos
açucarados
devem
ser
consumidos, de preferência, no intervalo
entre as principais refeições.
(C) Devem-se evitar alimentos açucarados de
consistência pegajosa.
(D) Mamadeira contendo líquido açucarado deve
ser evitada, principalmente durante a noite.

CARGO: 108 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Existem, basicamente, dois tipos de materiais
restauradores dentários: aqueles que
necessitam de retenção mecânica (preparos
cavitários especiais) para permanecerem nos
dentes, e aqueles que se ligam quimicamente
ao esmalte e dentina (aderem-se à estrutura
dentária). São materiais restauradores
dentários usados pela odontologia, exceto:

Julgue as afirmativas abaixo (V para
verdadeiro e F para falso) e em seguida,
assinale a alternativa correta:

I. Moldagem: é o conjunto de atos clínicos que
visam obter a impressão de uma determinada
área ou região, por meio de materiais próprios
e moldeiras adequadas.
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II.

III.
IV.

Moldeira: é um dispositivo que serve para
conduzir o material de moldagem
manipulado à boca, a fim de colocá-lo em
contato íntimo com a parte a ser moldada e
removê-lo sem distorção.
Molde: é a reprodução positiva da boca, que
é confeccionado em gesso.
Modelo: é o produto de uma moldagem, ou
seja, a impressão ou cópia negativa de uma
estrutura ou superfície que servirá para
reproduzir a estrutura moldada.

(C)

Durante o processo de presa ocorre uma
reação endotérmica, com liberação de calor.
(D) A saliva deve ser mantida no molde para reter
melhor o gesso.
53)

(A)

Somente I e II estão corretas.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente III e IV estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.

Durante a rotina da clínica odontológica o
dentista e o auxiliar estão sujeitos a acidentes
e complicações no ambiente de trabalho.
Acidentes
com
instrumentais
perfurocortantes ou outras formas de
contaminação paciente-profissional podem
ocorrer e por isso é necessário manter-se
calmo e seguir protocolos para este tipo de
situação. A respeito desses protocolos,
assinale a alternativa incorreta.

(A)

Tipo III- Gesso Pedra.
(B) Tipo IV- Gesso Pedra Especial modificado.
(C) Tipo II - Gesso comum ou Paris.
(D) Tipo I- Gesso Extra Duro, de expansão
modificada.

É recomendado que se procure o Centro de
Referência no atendimento de acidentes
ocupacionais com material biológico de sua
região em até 2 horas após o ocorrido.
(B) Não é recomendado que se lave com água e
sabão o ferimento ou a pele exposta ao
sangue ou fluido orgânico.
(C) Não provocar maior sangramento do local
ferido e não aumentar a área lesada, a fim de
minimizar a exposição ao material infectante.
(D) Obter do paciente-fonte uma anamnese
recente e detalhada sobre seus hábitos de
vida, história de hemotransfusão, uso de
drogas, vida sexual, uso de preservativos,
história de hepatite e Doenças Sexualmente
Transmitidas e sorologias anteriores.

52)

54)

51)

O gesso é o material de escolha para a
confecção dos modelos, após a realização das
moldagens. É composto de sulfato de cálcio
hemi-hidratado (CaSO4. H2O), solúvel em
água, obtido através do processo de
calcinação da gipsita, mineral comum na
natureza. São classificados por tipos,
conforme sua precisão. São tipos de gesso
utilizados em odontologia, exceto:

(A)

A respeito da confecção de modelos em gesso
assinale a alternativa correta:

(A)

A proporção de pó e água é fixa para todos os
tipos de gesso, sendo de 50 ml de água para
100g de gesso.
(B) Deve ser vigorosa, por aproximadamente 45
segundos, obtendo-se uma massa cremosa e
homogênea.
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Rotineiramente, a câmara escura portátil é
utilizada para revelação do filme
radiográfico. Esta deve estar limpa para não
contaminar os líquidos e a superfície do
filme, em lugar estável e em altura adequada.
No interior da câmara escura, os três potes
que contêm substâncias reveladoras devem
estar identificados, e na ordem correta para o
processamento. Assinale a opção que mostra
a ordem correta das substâncias no interior da
câmera escura:
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(A)

Fixador - Água- Revelador
(B) Revelador - Fixador - Água
(C) Revelador - Água- Fixador
(D) Água - Revelador- Fixador
55)

Durante o processo de tomada radiográfica e
no processamento da imagem é comum
ocorrerem erros, o profissional deve estar
atendo a fim de minimizar tais complicações.
Sobre o assunto, assinale a alternativa
incorreta:

(A)

Devem ser seguidas as recomendações do
fabricante com respeito à temperatura e ao
tempo de revelação.
(B) Quanto menor estiver a temperatura
ambiente, menor deve ser o tempo da película
no líquido revelador.
(C) O aparato para posicionamento do filme e o
próprio filme devem ser protegidos por
película de PVC, para reduzir o contato com
sangue ou saliva do paciente.
(D) Um dos motivos de uma radiografia
parcialmente transparente pode ser a fixação
parcial ou insuficiente da película.
56)

Considerando a necessidade de minimizar
riscos ocupacionais nos ambientes de
trabalho e proteger a saúde do trabalhador e
da população em geral é necessário realizar a
separação dos resíduos odontológicos em
diferentes grupos para que possam ser
descartados de maneira adequada. Assinale a
alternativa que apresenta o método correto de
descarte destes resíduos:

57)

(A)

Válvulas,
reservatórios
e
controles
mecânicos.
(B) Pedal de controle.
(C) Peças de mão, seringa tríplice, caneta de alta
rotação e caneta de baixa rotação.
(D) Mocho.
58)
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Leia a frase a seguir com atenção e responda
a qual equipamento ou aparelho a descrição
se refere:
"É utilizado para ativar as partículas de
canforoquinona das resinas compostas."

(A)

Aparelho de raios-X.
(B) Aparelho de fotopolimerização.
(C) Amalgamador.
(D) Ultrassom.
59)

São indicações do uso do Equipamento de
Proteção Individual, exceto:

(A)

Durante o atendimento ao paciente.
(B) Nos procedimentos de limpeza do ambiente.
(C) Na lavagem dos instrumentais.
(D) Na área de recepção do consultório
odontológico.
60)

(A)

Resíduos biológicos devem ser descartados
em sacos plásticos branco leitosos.
(B) Resíduos químicos devem ser descartados em
sacos plásticos de cor preta.
(C) Resíduos radioativos devem ser descartados
em caixas de papelão de cor amarela.
(D) Resíduos perfuro cortantes devem ser
descartados em sacos plásticos de cor azul.

Equipo odontológico é o equipamento onde
são montados e suportados os instrumentos
ativos de trabalho do cirurgião, bem como os
mecanismos que permitem que esses
instrumentos funcionem. São componentes e
partes básicas integradas ao equipo, exceto:

Embalagens especiais são necessárias para
proteção dos instrumentais clínicos após sua
esterilização
e
devem
atender
às
especificações da autoclave para garantir que
o instrumental tenha sido esterilizado com
segurança até a sua abertura. São embalagens
e materiais seguros para ser levados a
autoclave, exceto.

(A)

Caixas de plástico perfuradas.
(B) Vidro.
(C) Tecido de algodão cru (campo duplo)
(D) Papel grau cirúrgico.
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