
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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PORTUGUÊS - NÍVEL MÉDIO 
 

Texto 1 

Cidades do Agreste de PE recebem campanha 
para tirar documentos 
06/02/2012 22h43 
Começa a partir desta terça-feira (7), a quinta edição da 
campanha “Nenhuma Pernambucana sem Documento” em 29 
municípios de Pernambuco. A iniciativa da Secretaria Estadual 
da Mulher procura resgatar a cidadania das mulheres e dar o 
acesso às políticas públicas com a formação de educadoras 
sociais. A campanha segue até o dia 20 de abril. 
A formação acontece durante três dias de aulas sobre gênero e 
cidadania. As disciplinas focam a importância da retirada de 
documentos para garantia dos direitos das mulheres e a sua 
autonomia. 
Desta terça até a próxima sexta-feira (10), a campanha emite 
documentos em Paranatama, Saloá, Terezinha e Brejão. Haverá 
capacitações para mulheres nos municípios de Jupi, Jucati, 
Caetés e Capoeiras desta terça até a próxima quinta (9). Todas 
as cidades do Agreste do estado. 
A campanha promove a regularidade civil das mulheres 
pernambucanas com a emissão imediata de Certidão de 
Nascimento, Carteira de Trabalho, Identidade e fotografias 3x4. 
De 2008 até 2011, 221 municípios já foram atendidos. Além 
disso, 6.249 educadoras sociais foram formadas e 146.541 
documentos foram emitidos. 
“A campanha foi lançada em 2007, 150 mil pessoas foram 
beneficiadas. Nós também emitimos documentos para homens, 
mas o nosso foco é para as mulheres, pois tanto no estado 
quanto no Brasil elas possuem menos documentação do que 
eles. O problema não é apenas as pessoas tirarem a 
documentação. O problema é também com o cuidado que elas 
precisam ter”, afirmou a gerente de Fortalecimento Sócio-
político da Secretaria Estadual da Mulher, Fábia Lopes. 
Adaptado. g1.globo.com 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 1, a partir da terça-feira, começa a quinta 

edição da campanha “Nenhuma Pernambucana sem 
Documento” em 29 municípios de Pernambuco. 

b) A partir da leitura do texto 1, pode-se dizer que as disciplinas 
têm como foco a importância da retirada de documentos e a 
formação acontece durante três dias de aulas sobre gênero 
e cidadania. 

c) De acordo com o Texto 1, houve uma iniciativa da 
Secretaria Estadual da Mulher para resgatar a cidadania 
de toda população, dando acesso às políticas e formação 
educacional e social. 

d) O texto 1 afirma que a campanha, que segue até o dia 20 
de abril tem como um dos focos resgatar a cidadania das 
mulheres e dar acesso às políticas públicas. 

e) De acordo com o Texto 1, em todas as cidades do 
Agreste do estado haverá capacitação para mulheres. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, com aulas sobre gênero e 

cidadania, focando a importância da retirada de 
documentos para garantia dos direitos das mulheres, a 
formação acontece durante três dias. 

b) Segundo o texto 1, as disciplinas focam a importância da 
retirada de documentos para garantia dos direitos das 

mulheres e a sua autonomia, e haverá capacitação para 
mulheres em todos os munícipios do Estado de 
Pernambuco. 

c) O texto 1 afirma que a campanha emitirá documentos em 
Saloá, Paranatama, Terezinha e Brejão, havendo 
capacitações para mulheres em todas as cidades do Agreste 
do estado. 

d) Conforme pontua o texto 1, começa a partir de terça-feira, 
a 5 º edição da campanha “Nenhuma Pernambucana sem 
Documento”, procurando resgatar a cidadania das mulheres 
e dar o acesso às políticas públicas com a formação de 
educadoras sociais. 

e) Segundo o texto 1, a formação ocorre durante 3 dias de 
aulas sobre gênero e cidadania. As disciplinas têm como 
foco a importância da retirada de documentos para garantia 
dos direitos das mulheres e a sua autonomia. 

 

QUESTÃO 03. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 1, a campanha, que segue até o dia 

vinte de abril, é uma iniciativa da Secretaria Estadual da 
mulher e procura resgatar a cidadania das mulheres. 

b) De acordo com o texto 1, a campanha promove a 
regularidade judicial das mulheres pernambucanas com a 
emissão imediata de Certidão de Nascimento, Carteira de 
Trabalho, Identidade e fotografias 3x4. 

c) Como assegura o texto 1, haverá capacitações para 
mulheres nos municípios de Jupi, Jucati, Caetés e Capoeiras 
desta terça até a próxima quinta, e em todas cidades do 
Agreste do estado. 

d) De acordo com o Texto 1, a formação acontece durante três 
dias de aulas sobre gênero e cidadania. As disciplinas focam 
a importância da retirada de documentos para garantia dos 
direitos das mulheres e a sua autonomia. 

e) O texto 1 afirma que, de 2008 até 2011, duzentos e vinte e 
um municípios já foram atendidos. Além disso, 6.249 
educadoras sociais foram formadas e 146.541 documentos 
foram emitidos. 

 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Como afirma o texto 1, o foco da campanha que foi 

lançada em 2007 é retirar documentos para mulheres, já 
que no Brasil elas possuem menos documentação do 
que os homens, mas, isso não os impede de 
participarem da ação. 

b) De acordo com o texto 1, de 2008 até 2011, 221 
municípios já foram atendidos. Além disso, 6.249 
educadoras sociais foram formadas e 146.541 documentos 
foram criados. 

c) Segundo o texto 1, o gerente de fortalecimento sócio – 
político da Secretaria afirma que o problema não é apenas 
as pessoas tirarem a documentação, mas o cuidado que elas 
precisam ter. 

d) O Texto 1 afirma que a campanha promove a regularidade 
civil das mulheres pernambucanas com a emissão imediata 
de Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho, Identidade 
e fotografias 3x4. 

e) De acordo com o texto 1, a campanha foi lançada em 
2007 com foco nos homens, mas o problema não é 
apenas as pessoas tirarem a documentação, é também o 
cuidado que elas precisam ter. 
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Texto 2 

Pernambucanos comemoram boas colocações na aprovação 
do Sisu 
Aprovado em segundo lugar para o curso de engenharia da 
computação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o 
aluno Tancredo Souza, 17 anos, terminou o ensino médio no 
ano passado. A graduação foi a sua primeira opção no Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 2015, cujo resultado foi liberado 
nesta segunda-feira (26). 
“Na verdade, eu troquei de curso várias vezes. Por estudar todas 
as áreas de forma intensa, me interessava por vários cursos”, 
conta o estudante. 
O jovem lembra ainda que a preparação para a prova foi de 
muito estudo. “Fiz cursinho, mas também me dedicava à escola, 
com provas e tudo mais”, afirma, destacando que a conquista é 
o principal. “O mais importante não é você ter os melhores 
livros ou os melhores professores, é a força para não desistir de 
tornar o sonho realidade”, pontua. “Tá uma alegria imensa 
aqui”, completa. 
Ao todo, se inscreveram no Sisu mais de 2,7 milhões de 
candidatos, dos quais os aprovados preencherão 205.514 vagas 
em 5.631 cursos em universidades federais e institutos 
tecnólogos. Nesta segunda (26), foram divulgados os nomes dos 
candidatos aprovados na primeira chamada. 
Os candidatos aprovados deverão se matricular nas instituições 
de ensino nos dias 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro, 
apresentando os documentos exigidos por elas. Quem não foi 
aprovado pode se inscrever na lista de espera e acompanhas as 
próximas chamadas, que serão feitas a partir de 11 de fevereiro. 
Fonte: g1.globo.com 
 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Tancredo Souza, dezessete anos, foi aprovado em 2º lugar 

no curso de engenharia da produção na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). A graduação foi a sua 
primeira opção no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2015. 

II. Tancredo Souza sempre teve certeza do que queria, 
portanto, interessou-se desde o princípio por engenharia 
da computação. 

III. Tancredo estudou muito para as provas, fazendo cursinho e 
se dedicando pouco à escola, afirmando que a conquista é o 
principal. 

IV. A graduação foi a primeira opção no Sisu 2015 de Tancredo 
Souza, cujo resultado foi liberado nesta segunda – feira. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 06. 

A finalidade do texto 2 é: 
a) Fazer propaganda da Universidade Federal de 

Pernambuco. 
b) Instruir sobre qual o melhor curso escolher no SISU. 
c) Divulgar as boas colocações dos alunos pernambucanos 

de escolas públicas no SISU. 
d) Informar sobre a melhor maneira de estudar para 

ingressar em uma universidade. 
e) Divulgar as boas colocações dos alunos pernambucanos 

no SISU. 
 

QUESTÃO 07. 

Sobre o texto 2, marque a alternativa INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, os não aprovados podem se 

inscrever na lista de espera e acompanhar as próximas 
chamadas, que serão feitas a partir de 11 de fevereiro. 

b) Segundo o texto 2, inscreveram-se no Sisu mais de 2,7 
milhões de candidatos, com aprovados preenchendo 
205.514 vagas em 5.631 cursos em universidades federais e 
institutos tecnólogos. 

c) O texto 2 afirma que Tancredo Souza trocou de curso 
várias vezes, por estudar as áreas de forma intensa, 
interessando-se por vários cursos. 

d) De acordo com o texto 2, Tancredo Souza acredita que 
ter os melhores livros e professores influenciam 
paralelamente a força para não desistir de tornar o 
sonho realidade. 

e) A partir do texto 2, pode-se inferir que os aprovados no SISU 
deverão realizar a matrícula nas instituições nos dias trinta 
de janeiro, dois e três de fevereiro, com os documentos 
exigidos por elas. 

 

Texto 3 

Fenômeno climático leva chuva forte ao Sertão e Agreste 
pernambucano 
Um fenômeno denominado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 
(VCAN) fez chover forte nesta quarta-feira (4) no Agreste 
pernambucano. Cidades como Sanharó, por exemplo, 
registraram 106 mm de chuva em apenas seis horas. Na 
terça-feira (3), também por conta do VCAN, choveu 
bastante no Sertão, nos municípios de Afrânio, Dormentes, 
Triunfo e Santa Filomena. 
O VCAN é um sistema meteorológico caracterizado por 
centros de pressão relativamente baixa nos níveis mais altos 
da atmosfera, que giram em sentido horário, fazendo com 
que o ar seco desça para a superfície, gerando a formação 
de nuvens. 
Thiago do Vale, meteorologista da Agência Pernambucana 
de Águas e Clima (Apac), informa que não é incomum 
chover tanto assim no interior essa época do ano. “O VCAN 
não necessariamente ocorre nesse período, mas não é 
anormal que aconteça. Às vezes ele se dá na Paraíba, no Rio 
Grande do Norte ou no Ceará e nem chega a Pernambuco, é 
muito relativo”, disse. 
A cidade onde mais choveu no Agreste do Estado foi 
Sanharó, com registro de volume de chuva de cerca de 106 
mm, mas a precipitação elevada também atingiu Correntes 
(40 mm) e Poção (38 mm). 
Ontem foi no Sertão que o calor deu uma trégua. Em 
Afrânio e Dormentes, ambos localizados no Sertão do São 
Francisco, choveu 57.2 e 55 mm, respectivamente. Em 
Triunfo, Sertão do Pajeú, o volume de chuva chegou a 54 
mm e em Santa Filomena, na área central da região, a 
precipitação foi de 32 mm. “Nossa expectativa é que, com a 
passagem do VCAN, as chuvas cessem no interior”, afirmou 
Vale. 
Fonte: www.carlosbritto.com 
 

QUESTÃO 08. 

Sobre o texto 3, marque a alternativa CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, Thiago do Vale, meteorologista 

da Apec, confirma que não é infrequente chover tanto 
assim no interior essa época do ano. 
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b) Segundo o texto 3, Sanharó foi a cidade que mais choveu 
no Agreste, com cerca de cento e seis milímetros de 
volume de chuva, mas a chuva elevada também atingiu 
Correntes (40 mm) e Poção (38 mm). 

c) O texto 3 afirma que o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis é 
um sistema meteorológico caracterizado por centros de 
pressão relativamente alta nos níveis mais baixos da 
atmosfera, que giram em sentido horário. 

d) A partir do texto 3, conclui –se que Thiago do Vale, 
meteorologista da Apec, acredita que com a passagem 
do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis as chuvas persistam 
no interior. 

e) Segundo o texto 3, o motivo pelo qual ocorreu chuvas 
elevados no interior foi devido a uma frente fria com 
registro de 106mm. 

 

QUESTÃO 09. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 3: 
I. Cidades como Sanharó, por exemplo, registraram 106 

mm de chuva em apenas três horas. Na terça-feira, 
também choveu bastante no Sertão. 

II. O VCAN não fundamentalmente ocorre nesse período, 
mas não é normal que aconteça. Às vezes ele se dá na 
Paraíba, no Rio Grande do Sul ou no Ceará e nem chega 
a Pernambuco, é muito relativo. 

III. O VCAN é um sistema meteorológico marcado por 
centros de pressão relativamente baixa nos níveis mais 
altos da atmosfera, que giram em sentido anti-horário, 
fazendo com que o ar seco suba para a superfície, 
gerando a formação de nuvens. 

IV. Em Triunfo, o volume de chuva chegou a 54 ml e em 
Santa Filomena, na área principal da região, a 
precipitação foi de 32 ml. “Nossa expectativa é que, com 
a passagem do VCAN, as chuvas cessem no interior”, 
afirmou Vale. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 10. 

Sobre o texto 3, marque a alternativa INCORRETA: 
a) O texto 3 afirma que, em Triunfo, Sertão do Pajeú, o 

volume de chuva chegou a 54 mm e em Santa Filomena, 
na área central da região, a precipitação foi de 32 mm. 

b) A partir do texto 3, pode –se concluir que a cidade onde 
mais choveu no Agreste do Estado foi Sanharó, com 
registro de volume de chuva de cerca de 106 mm, mas a 
precipitação culminante também atingiu Correntes (40 
mm) e Poção (38 mm). 

c) De acordo com o texto 3, um fenômeno denominado 
Vórtice Ciclônico de Altos Níveis fez chover forte nesta 
quarta-feira no Agreste pernambucano. Cidades como 
Sanharó, por exemplo, registraram cento e seis 
milímetros de chuva em apenas seis horas. 

d) Segundo o texto 3, Thiago do Vale, da Apac, afirmou que 
o VCAN não necessariamente ocorre nesse período, mas 
não é anormal que aconteça. Às vezes ele se dá na 
Paraíba, no Rio Grande do Norte ou no Ceará e chega a 
Pernambuco. Isso, na verdade, é muito relativo. 

e) De acordo com o texto 3, foi no Sertão que o calor deu 
uma amenizada. Em Afrânio e Dormentes, ambos 
localizados no Sertão do São Francisco, choveu 57.2 e 55 
mm, respectivamente. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL MÉDIO 
 

QUESTÃO 11. 

Em um concurso feito na cidade de Saloá, houve duas fases 
e, em cada uma delas, os candidatos foram avaliados com 
notas que variaram de 0 a 10. Para a classificação, foram 
consideradas as médias ponderadas de cada candidato, uma 
vez que os pesos da 1ª e 2ª fases foram 2 e 3, 
respectivamente. Se João tirou 9 na 1ª fase e 6 na 2ª, então 
sua média ponderada foi: 
a) 6,1 
b) 6,5 
c) 6,6 
d) 7,2 
e) 7,4 
 

QUESTÃO 12. 

Marcos possui uma lista de 180 tarefas para distribuir entre 
seus funcionários, sendo 60 do tipo A, 72 do tipo B e o resto 
do tipo C, de modo que cada um deles fique com a mesma e 
menor quantidade possível de cada uma das tarefas. Assim, 
somando-se os números de tarefas dos tipos A e C que cada 
assistente deverá receber, tem-se como resposta: 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 
 

QUESTÃO 13. 

Maria e Joana irão fazer um piquenique em que serão 
distribuídos três tipos de salgadinhos: 150 deles serão de 
queijo, 130 de carne e os de frango serão 65% do total. O 
total de salgadinhos que Maria e Joana distribuirão no 
piquenique será de: 
a) 400 
b) 580 
c) 600 
d) 750 
e) 800 
 

QUESTÃO 14. 

Pedro e Maria são irmãos e ganharam de seus tios 
quantias iguais. Pedro guardou 1/6 do que recebeu e 
gastou o restante, enquanto Maria gastou 1/4 do valor 
recebido, mais R$ 84,00. 
Se Pedro e Maria gastaram a mesma quantia, quantos 
reais Pedro guardou? 
Marque a alternativa correta: 
a) 12,00 
b) 24,00 
c) 72,00 
d) 132,00 
e) 144,00 
 

QUESTÃO 15. 

Gabi faz trufas de vários sabores e Daniela faz tortas. Gabi 
vende um pacote de trufas por R$24,00 e Daniela vende 
cada torta por R$36,00. No mês de fevereiro elas venderam 
108 unidades juntando os pacotes de trufa e as tortas, mas 
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Daniela arrecadou R$288,00 a mais que Gabi. Qual foi a 
quantidade de pacotes de trufas que Gabi vendeu? 
Marque a alternativa correta: 
a) 34 
b) 42 
c) 45 
d) 53 
e) 60 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 16. 

Quanto ao armazenamento do material esterilizado analise 
as alternativas a seguir: 
I. O instrumental deve ser armazenado em local exclusivo, 

separado dos demais, em armário fechado. 
II. Os pacotes esterilizados devem ser manipulados o 

mínimo possível e com cuidado, respeitando o prazo de 
validade da esterilização. 

III. O local de armazenamento deve ser limpo e organizado 
periodicamente. 

IV. Não há necessidade de reprocessar os instrumentais 
com pacotes danificados. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 17. 

Assinale as alternativas em relação ao uso do creme dental 
fluoretado: 
I. Não existe uma relação direta entre a efetividade clínica 

dos dentifrícios fluoretados e a frequência de escovação. 
II. É um dos principais e mais importantes métodos de 

utilização do flúor na prevenção da doença cárie.  
III. É um dos principais e mais importantes métodos de 

utilização do flúor na prevenção da doença cárie  
IV. A ingestão prolongada de pequenas porções de 

dentifrício fluoretado pode causar fluorose. 
É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 18. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. Esterilização é o processo físico ou químico para reduzir 

o número de microrganismos viáveis para um nível 
menos prejudicial. 

II. Desinfecção é o processo físico ou químico que destrói 
todos os tipos de microorganismos, inclusive esporos.  

III. Na opção pela desinfecção por meio de germicidas, 
realizar enxágue abundante, secagem e uso do artigo 
somente após várias horas de realizado o procedimento. 

IV. Limpeza é o processo que remove fisicamente a 
contaminação por microorganismos e material orgânico. 
Processo este essencial para o sucesso da desinfecção e 
da esterilização.  

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 19. 

Analise as afirmativas a seguir acerca da lavagem e anti-
sepsia das mãos e luvas: 

I. As mãos devem ser lavadas sempre que estiverem 
visivelmente sujas, antes de colocar luvas e após retirá-
las, antes e após procedimentos com todos os pacientes, 
após contato com qualquer material, equipamento ou 
superfície potencialmente contaminados. 

II. As torneiras recomendadas para lavagem das mãos em 
consultórios dentários são aquelas por acionamento não 
manual, ou seja, por pedal, cotovelo e célula foto-
elétrica, entre outras. Não podendo ser utilizada de 
nenhuma forma as torneiras manuais. 

III. É recomendado o reprocessamento, lavagem e 
reutilização de luvas. A lavagem de luvas ou de mãos 
enluvadas, desde que feita cuidadosamente, garante a 
remoção de microrganismos patogênicos aderidos ao 
látex das luvas. 

IV. Os tipos mais comuns de anti-sépticos utilizados para 
anti-sepsia das mãos são: álcool, clorexidina, triclosan, 
compostos de iodo, como por exemplo polivinil 
pirrolidona iodo (PVPI) e outros iodóforos. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 20. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. A gengivite, bem como a periodontite e a cárie são 

doenças infecciosas causadas por bactérias que 
colonizam a superfície dos dentes, formando a placa 
dental.  

II. A chave principal para a prevenção das doenças 
gengivoperiodontais e dentárias é o Controle de Placa 
Bacteriana, podendo ser mecânico, químico ou a 
associação de ambos.  

III. Biofilme é um consórcio bacteriano firmemente aderido 
em camadas a superfície do dente e não são eliminados 
facilmente por resposta imune e são resistentes a 
agentes antimicrobianos 

IV. Periodontite é a inflamação e infecção dos ligamentos e 
ossos que dão suporte aos dentes. Ocorre quando a 
gengivite não é tratada e os quadros infecciosos e 
inflamatórios passam das gengivas para os ligamentos e 
ossos que dão suporte aos dentes. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 21. 

O objetivo final de todos os meios de utilização de flúor (F), 
sejam direcionados a populações ou indivíduos, é a 
manutenção do íon flúor na cavidade bucal, para interferir 
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no desenvolvimento da cárie dentária. O conhecimento 
desse mecanismo de ação é imprescindível para nortear a 
correta indicação de uso de F a partir de diferentes meios. 
Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir: 
I. A cárie dentária é decorrente do acúmulo de bactérias 

sob os dentes e da exposição frequente aos açúcares 
não fermentáveis. 

II. Todos os métodos preventivos baseados na utilização de 
F promovem redução de sua concentração na cavidade 
bucal para reduzir o processo de des e remineralização, 
independentemente da forma de utilização, seja 
sistêmica, seja tópica. 

III. Quando o indivíduo ingere água fluoretada ou come 
alimentos preparados com água fluoretada, além do 
aumento transitório da concentração de F salivar, o F 
ingerido é absorvido e, do sangue, é eliminado pelo 
sistema excretor. 

IV. Ao observar as vantagens do gel contendo flúor, deve-se 
compreender que, como a frequência de aplicação é de 
duas a três vezes por ano, tal meio de obtenção de flúor 
possibilita, com um mesmo grupo de profissionais, maior 
cobertura quando comparado aos bochechos. Há risco 
de fluorose dentária em função da alta concentração por 
aplicação. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22. 

Sobre os meios individuais de uso de flúor (F), analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Vernizes são materiais aderentes à superfície dentária 
com o objetivo de reagir com a superfície dental e 
reduzir a liberação de F para o ambiente bucal por um 
período maior de tempo. Recomendam-se, no mínimo, 
cinco aplicações anuais para pacientes com atividade de 
cárie ou com história passada de alta experiência de 
cárie. Em âmbito de programas de saúde 
pública/coletiva, recomendam-se de dez a doze 
aplicações anuais. É necessária a limpeza prévia dos 
dentes, por meio da escovação, posterior secagem, 
isolamento relativo. 

II. A principal vantagem no uso de vernizes é a sua 
aplicação em populações em idade pré-escolar. Dentre 
as desvantagens, pode-se incluir o risco de fluorose 
dentária, mesmo na frequência recomendada, assim 
como a necessidade de limpeza prévia e secagem dos 
dentes para retenção do verniz. 

III. Bochechos de NaF a 0,05% são indicados para pacientes 
com alto risco ou atividade de cárie que não estão 
conseguindo controlar a cárie com meios convencionais 
de uso de flúor, por exemplo, aqueles usando aparelhos 
ortodônticos fixos. 

IV. Os materiais dentários liberadores de flúor de maior 
potencial anticárie são classificados como cimentos de 
ionômero de vidro (CIV) e cimentos de ionômero de 
vidro modificados por resina (CIVMR). 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 23. 

Buscar uma postura ética já não pode ser visto como um 
“algo mais” por quem deseja ser um profissional valorizado 
em qualquer área. Ser ético é cada vez mais uma exigência 
básica de mercado, pois o “ser profissional” tem um sentido 
cada vez mais ligado a disposições éticas, além das técnicas.  
Analise as afirmações abaixo acerca das posturas éticas que 
valem para todos os ambientes de trabalho: 
I. As críticas aos colegas devem ser feitas publicamente a 

fim de que as demais pessoas saibam quais posturas são 
indesejáveis no ambiente de trabalho. 

II. Testemunhar sempre em favor da empresa, 
independentemente de quem estiver com a razão, pois 
não é uma boa postura colocar-se contra a organização 
que você representa. 

III. Respeitar a hierarquia estabelecida no meio de trabalho, 
tratando os chefes e superiores com maior presteza e 
educação, dada a importância que a pessoa ocupa 
dentro da organização. 

IV. Buscar sempre ajudar e resolver os problemas que os 
clientes, chefes e subordinados lhe apresentarem, 
comprometendo-se a solucioná-los mesmo quando não 
estiver dentro do seu alcance. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24. 

Para ter um sorriso bonito e saudável, é preciso: 
I. No caso de quem usa aparelho ortodôntico, preocupar-

se com a limpeza dos dentes e da gengiva e evitar o uso 
do flúor, pois o aparelho retém muitos restos de 
alimentos. 

II. Ir ao dentista regularmente. 
III. Escovar os dentes todos os dias, após cada refeição e 

também uma última vez antes de dormir, utilizando uma 
escova de dente de tamanho adequado, com cerdas 
macias e creme dental com flúor. Complemente a 
escovação passando o fio dental entre todos os dentes. 

IV. Manter uma alimentação saudável, com frequente 
ingestão de alimentos doces, principalmente entre as 
refeições. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 25. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. Apesar de a saúde bucal não possuir relação direta com 

a saúde geral, as más condições de higiene bucal podem 
causar doenças bucais, que, por sua vez, podem levar a 
enfermidades (ou agravá-las), principalmente doenças 
cardiovasculares e diabetes. 
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II. A boca é composta por dente, gengiva, língua, gônadas, 
bochecha, lábio e outras estruturas que exercem 
funções importantes para que a pessoa possa mastigar, 
engolir, falar e sorrir. 

III. Por volta dos 2 meses de idade, inicia-se o nascimento 
dos dentes de leite. Com 2 anos, a criança normalmente 
tem, no total, 10 dentes de leite. E permanece assim até 
por volta dos 11 anos, quando nasce o primeiro molar 
permanente (também conhecido como decíduos). 

IV. O primeiro molar permanente (também conhecido como 
decíduos) nasce atrás do último dente de leite e, muitas 
vezes, não é percebido pelos responsáveis ou até mesmo 
confundido com o dente de leite. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 26. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. Dentre as principais doenças bucais, pode-se incluir: 

placa bacteriana; cárie dentária; cálculo dentário; 
doenças da gengiva; lesões bucais. 

II. A placa bacteriana é uma película viscosa e incolor 
formada por bactérias e restos alimentares acumulados 
na superfície dos dentes e na gengiva. 

III. A placa bacteriana se desenvolve mais rápido com a 
ingestão frequente de açúcares. 

IV. Se não for removida, a placa bacteriana pode causar 
cáries, cálculo dentário, doenças da gengiva e mau 
hálito. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27. 

Sobre os materiais dentários, forradores e restauradores, 
analise as afirmativas a seguir: 

I. Na odontologia moderna, o mais importante não é 
intervir no processo de cárie já instalado, mas sim 
preservar o tecido dentário sadio. E como preservação 
deve-se entender todo e qualquer mecanismo que 
interfira na instalação da cárie e também na sua recidiva. 

II. A reincidência da cárie dental geralmente está associada 
a deterioração de materiais restauradores. 

III. Falhas entre as margens do preparo cavitário e o 
material restaurador oferecem potencial para reinfecção 
por microrganismos cariogênicos existentes na 
microbiota humana. 

IV. A redução da falha na interface dente/restauração e a 
utilização de materiais restauradores com potencial 
antimicrobiano seriam consideradas passos importantes 
para reduzir a reincidência de cárie dental. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 28. 

Sobre a dentística, analise as afirmativas a seguir: 
I. A dentística preventiva está diretamente relacionada 

com a prevenção dos elementos dentais frente aos 
desafios cariogênicos. 

II. A dentística reclusiva, além de remover a lesão de cárie, 
recupera a forma, a função e a aparência dos elementos 
dentais que foram por ela acometidos. 

III. Dentística é a especialidade da Odontologia dedicada a 
restabelecer a função e forma do dente, que uma vez foi 
destruído por cárie, por uma fratura (trauma) ou por 
motivo estético. 

IV. Atualmente, a dentística pode ser dividida em: 
preventiva, reclusiva e estética. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 29. 

Sobre endodontia, analise as afirmativas a seguir: 
I. Direção de acesso é o ponto de partida para o início do 

desgaste da estrutura dentária. 
II. O acesso à cavidade pulpar pode ser realizado com 

pontas diamantadas ou com brocas carbide em alta ou 
baixa rotação. 

III. A baixa rotação normalmente é empregada para a 
remoção do tecido cariado com o auxílio das brocas 
esféricas lisa carbide nº 2, 4, 6 ou 8. 

IV. Todas as brocas devem possuir tamanhos proporcionais 
à coroa do dente a ser tratado. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 30. 

Sobre a higiene bucal de bebês, analise as afirmativas a 
seguir: 

I. Após a erupção do primeiro dente, deve-se iniciar a 
higienização buco-dentária do bebê com gaze, tecido 
macio umedecido ou dedeiras de borracha ou silicone, 2 
a 3 vezes ao dia. 

II. A mãe já deve estar orientada e preparada para realizar 
a higienização bucal, não deixando, jamais, a criança 
dormir com a boca suja. 

III. A escova deve ser introduzida por volta dos 14 meses de 
idade, época que corresponde à erupção do primeiro 
molar decíduo. 

IV. Os pais/responsáveis devem iniciar o uso do fio dental na 
criança quando houver contato entre os dentes. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 


