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Não deixe de preencher as informações a seguir: 
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Nº de Identidade                                             Órgão Expedidor                UF                                    Nº de Inscrição          
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PREZADO CANDIDATO 
 

 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o CARGO impresso se refere àquele de sua opção no ato 

de inscrição. 

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.  

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o Cargo impressos estão de acordo 

com sua opção. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

BOA SORTE!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 

 

Para de fumar, meu filho 

 

(1) A médica gritou para que deitassem minha mãe no chão e, para o meu horror, começaram a fazer massagem 

cardíaca. Não quis continuar vendo. E quando voltei, disseram simplesmente que ela havia parado. Não disseram: 

ela morreu, ela faleceu. Usaram uma figura de retórica médica: sua mãe parou. Havia quase meio ano que eu não 

fumava. Saí dali, atravessei a rua e comprei uma carteira de cigarros. Os meus irmãos e irmãs, avisados, se puseram 

a caminho. Eu sabia que minha velhinha, internada naquela clínica, podia morrer, mas jamais imaginei testemunhar 

a brutalidade daquela cena. Depois, sentei num banco de jardim nos fundos no pátio da clínica, e ali comecei a 

chorar e a fumar. 

(2) Havia quase seis meses que eu não fumava, a morte repentina da minha mãe me fez voltar coberto de "direitos". 

Logo criei justificativas filosóficas para continuar fumando: somos um grão de areia, uma casquinha de noz nas 

águas injustas e revoltas da vida, a chama se apaga a qualquer momento, o que adianta não comer ovos estrelados, 

derretendo em cima do pão fresquinho. De que que adianta a ingesta do abominável repolho cru, que é bom para os 

intestinos, de que adianta não fumar? – me perguntava inflado de razões tabagistas. – Dane-se, fuck you os 

médicos, a medicina – e dava tragadas revoltadas olhando para a brasa do cigarro enquanto as lágrimas escorriam. 

(3) Passado o primeiro impacto da perda, segui fumando, mas mantinha certo controle para não explodir a quantidade 

de cigarros como antes. Num belo dia lembrei um fato aparentemente isolado. Lembrei que no período em que 

fiquei sem fumar, fui tomado de uma alegria aparentemente injustificada. Vivia mais alegre pelo simples fato de ter 

vencido uma batalha em que a maioria fracassa. Algo difícil de ser entendido por quem nunca fumou. Ser mais 

feliz por não fumar. Isso, sim, que é um raro prazer de impossível tradução. 

(4) O que quer que eu diga? Parar e não voltar a fumar é como voltar da guerra vivo e vitorioso. É como acordar os 

sentidos que estavam hibernando e sentir um novo suprimento de energia vital invadir cada canto, canto redondo, 

digamos, do corpo e do cérebro, como se o ato de respirar desse barato. 

(5) Uns três meses depois, voltei à clínica onde minha mãe havia morrido, não sei por que, (e estou farto de saber). Fui 

lá para me desassombrar, para racionalizar o cenário, falar com as pessoas de novo, gastar, gastar tudo aquilo por 

que passei. Após algumas conversas constrangidas, comecei a me dar conta de que ninguém da clínica queria falar 

comigo sobre o assunto, para eles, profissionais, era página virada. Mas quando saí, uma enfermeira me 

acompanhou até o portão de entrada e me contou com naturalidade um fato que me deixou estarrecido. Me disse 

que no dia em que morreu, minha mãe teria dito a ela: "... se me acontecer alguma coisa, diz para o meu filho Paulo 

não voltar mais a fumar, ele fica tão feliz quando não está fumando...". 

(6) Isso já faz três meses, e há três meses que não voltei a fumar nem mais um cigarro. Não por achar que recebi uma 

mensagem amorosa do além. Mas porque a minha mãe também havia notado que eu andava estremecido por uma 

nova alegria depois que havia parado de fumar. 

(7) Se quiser fumar, fume, esta é uma decisão profundamente solitária e íntima. Melancolia, solidão, estresse, medo e 

raiva combinam com cigarro. Difícil, quase impossível, é fazer que o fumante entenda que o cigarro é um ente 

"mágico", e é, e que, em vez de permitir que você lute contra os problemas existenciais, ou mesmo do dia a dia, o 

maldito cigarro "costura" essas sensações na sua alma, de modo a lhe proporcionar prazer na melancolia, bem-estar 

na solidão, adrenalina no estresse, e uma coragem diante do medo que só dura o tempo que o cigarro queima. Em 

seguida, tem que acender outro. 
Paulo Tiaraju. Disponível em: http://coletiva.net/artigos-/para-de-fumar-meu-filho,297057.jhtml. Acesso em: 10 abr. 2019. Adaptado. 

 

01. Para compreender globalmente o Texto 1, o leitor deve considerar que o autor tem como propósito principal: 

 

A) comover os leitores, pois a morte é um tema que sempre envolve emoção e dor. 

B) convencer o leitor a abandonar o fumo com base em fatos e argumentos científicos. 

C) dividir com os leitores o sofrimento de acompanhar os momentos finais de sua mãe. 

D) partilhar uma experiência pessoal e transformadora que pode influenciar o leitor. 

E) trazer para os seus leitores as informações mais recentes sobre os efeitos do cigarro. 
 

 

02. A surpreendente razão que motivou o autor a abandonar o fumo foi: 

 

A) a certeza de que algumas de suas justificativas eram só desculpas. 

B) a consciência de que sua mãe morreu em decorrência do fumo.  

C) a descoberta do mal que o fumo causa à saúde das pessoas. 

D) o fato de sua mãe ter-lhe feito esse pedido no leito de morte.  

E) a percepção de como se sentia alegre quando deixava de fumar. 

 

http://coletiva.net/perfil/paulo-tiaraju-artista-por-excelencia,157996.jhtml
http://coletiva.net/artigos-/para-de-fumar-meu-filho,297057.jhtml
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03. A certa altura do texto, o autor consegue a atenção do leitor ao apresentar argumentos simplórios, empregados 

comumente para explicar um comportamento discutível. No texto, tais argumentos estão reunidos sob a expressão: 

 

A) “figura de retórica” (1º parágrafo). 

B) “justificativas filosóficas” (2º parágrafo). 

C) “fato aparentemente isolado” (3º parágrafo). 

D) “mensagem amorosa do além” (6º parágrafo). 

E) “problemas existenciais” (último parágrafo). 

 

 

04. Releia o 3º parágrafo. 
 

Passado o primeiro impacto da perda, segui fumando, mas mantinha certo controle para não explodir a quantidade de 

cigarros como antes. Num belo dia lembrei um fato aparentemente isolado. Lembrei que no período em que fiquei sem 

fumar, fui tomado de uma alegria aparentemente injustificada. Vivia mais alegre pelo simples fato de ter vencido uma 

batalha em que a maioria fracassa. Algo difícil de ser entendido por quem nunca fumou. Ser mais feliz por não fumar. 

Isso, sim, que é um raro prazer de impossível tradução. 
 
Preencha a lacuna a seguir com o trecho que substitui o pronome “Isso” (destacado), completando-lhe o sentido em 

conformidade com o texto. 
 

____________________________________ (...) é um raro prazer de impossível tradução. 

 
O trecho que completa a lacuna em conformidade com o texto é: 

 

A) “Ser mais feliz por não fumar”. 

B) “ter vencido uma batalha em que a maioria fracassa.” 

C) “lembrar um fato aparentemente isolado”. 

D) “não explodir a quantidade de cigarros como antes”.  

E) “seguir fumando, mas manter certo controle”. 

 

 

05. Releia o último parágrafo do Texto 1. 
 

Se quiser fumar, fume, esta é uma decisão profundamente solitária e íntima. Melancolia, solidão, estresse, medo e raiva 

combinam com cigarro. Difícil, quase impossível, é fazer que o fumante entenda que o cigarro é um ente "mágico", e é, 

e que, em vez de permitir que você lute contra os problemas existenciais, ou mesmo do dia a dia, o maldito cigarro 

"costura" essas sensações na sua alma, de modo a lhe proporcionar prazer na melancolia, bem-estar na solidão, 

adrenalina no estresse, e uma coragem diante do medo que só dura o tempo que o cigarro queima. Em seguida, tem que 

acender outro. 
 
Acerca das diversas relações que concorrem para o estabelecimento dos sentidos nesse parágrafo, analise as afirmativas 

a seguir. 
 

1 O autor se contradiz ao construir uma ideia positiva do cigarro quando afirma que o fumo promove “prazer na 

melancolia” e “bem-estar na solidão”. 

2. O segmento destacado em: “o maldito cigarro ‘costura’ essas sensações na sua alma (...)” deve ser compreendido 

como ‘prende esses sentimentos no seu íntimo’. 

3. O segmento “essas sensações” resume a sequência: “Melancolia, solidão, estresse, medo e raiva”. 

4. No trecho: “(...) e uma coragem diante do medo que só dura o tempo que o cigarro queima. Em seguida tem que 

acender outro.”, o autor argumenta contra o cigarro mostrando que ele proporciona apenas soluções efêmeras.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1 e 2, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1 e 3, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

06. Ao falar ou escrever, costumamos utilizar tipologias diferentes de textos, conforme os nossos objetivos. O autor do 

Texto 1, ao decidir incluir um relato em seu texto, precisou empregar a tipologia narrativa em certos trechos, como: 

 

A) “Para de fumar, meu filho”. (título) 

B) “A médica gritou para que deitassem minha mãe no chão e, para o meu horror, começaram a fazer massagem cardíaca.” (1º 

parágrafo) 

C) “Se quiser fumar, fume, esta é uma decisão profundamente solitária e íntima.” (último parágrafo) 
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D) “Melancolia, solidão, estresse, medo e raiva combinam com cigarro.” (último parágrafo) 

E) “(...) em vez de permitir que você lute contra os problemas existenciais, (...) o maldito cigarro ‘costura’ essas sensações na 

sua alma (...)”. (último parágrafo) 

 

 

07. Analise as relações de sentido propostas a seguir. 

 

1. Ao empregar a expressão “sua mãe parou” (1º parágrafo) para comunicar o falecimento de uma paciente, o 

profissional da área médica opta por um termo do jargão médico mas também tenta atenuar o peso da notícia.  

2. No trecho: “a morte repentina da minha mãe me fez voltar coberto de ‘direitos’” (2º parágrafo), o segmento 

destacado deve ser compreendido como “cheio de justificativas”. 

3. No trecho: “sentir um novo suprimento de energia vital invadir cada canto, canto redondo, digamos, do corpo e do 

cérebro (...).”, o acréscimo do adjetivo “redondo” à palavra “canto” (destacado) faz referência à forma mais 

comum dos órgãos do corpo humano.  

4. Em: “Parar e não voltar a fumar é como voltar da guerra vivo e vitorioso.” (4º parágrafo), o autor faz uma 

comparação em que o termo “voltar da guerra” significa o mesmo que ‘encerrar um longo período de vício no 

fumo’. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. 

B) 1, 2 e 4, apenas. 

C) 2 e 4, apenas. 

D) 3 e 4, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

08. No enunciado: “Fui lá para me desassombrar, para racionalizar o cenário (...)” (5º parágrafo), os segmentos destacados 

estabelecem com o segmento introdutório uma relação sintático-semântica de 

 

A) causa. B) conformidade. C) consequência. D) finalidade. E) hipótese. 

 

 

09. Quanto a alguns aspectos formais do Texto 1, analise as proposições abaixo. 

 

1. O enunciado: “Havia quase seis meses que eu não fumava.” (2º parágrafo) também estaria de acordo com a 

norma-padrão se formulado nos termos: ‘Faziam quase seis meses que eu não fumava’. 

2. O enunciado: “Num belo dia lembrei um fato aparentemente isolado.” também cumpriria as normas da regência 

verbal se formulado nos termos: ‘Num belo dia me lembrei de um fato aparentemente isolado.   

3. O trecho: “Uns três meses depois, voltei à clínica (...)” (5º parágrafo) também estaria correto quanto ao emprego 

da crase em: ‘Uns três meses depois, cheguei à clínica (...)”. 

4. O enunciado: “comecei a me dar conta de que ninguém da clínica queria falar comigo” (5º parágrafo) poderia ser 

proposto, de modo a atender tanto aos sentidos originais quanto às normas de regência, como: ‘acabei de perceber 

por que ninguém da clínica queria falar comigo’. 

 

Estão CORRETAS, apenas: 

 

A) 1, 2 e 3.  

B) 1 e 3.  

C) 2 e 3.  

D) 2 e 4.  

E) 3 e 4. 

 

 

10. Assinale a alternativa em que ambos os termos estão grafados segundo as normas ortográficas vigentes. 

 

A) raíz – raízes  

B) eficiência – eficiênte 

C) enxaguar – exelência  

D) corresponsável – coparticipante 

E) mini-auditório – autodestrutível  
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CONHECIMENTOS DOS SUS 

 

11. Sobre os conteúdos das Leis Orgânicas da Saúde (LOS), analise os itens abaixo: 

 

I.  As Conferências de Saúde são responsáveis pela fiscalização da implementação e utilização dos recursos 

financeiros a serem aplicados no SUS de cada estado e município. 

II.  Determinam sobre a transferência regular e automática de recursos do Governo Federal para Estados e Municípios 

e Distrito Federal. 

III.  Na Lei 8.080/90, a saúde também aparece relacionada a fatores Determinantes e Condicionantes, que são os 

fatores os quais condicionam e determinam a saúde. 

IV.  Está prevista na LOS a participação da comunidade na gestão do SUS. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todos estão corretos. 

B) Todos estão incorretos. 

C) Apenas um está incorreto. 

D) Apenas dois estão incorretos. 

E) Apenas um está correto. 

 

 

12. Em relação à NOAS, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  Instituiu a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada e define como áreas de atuação estratégicas mínimas para a 

habilitação nessa condição o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão 

arterial, o controle da diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde da mulher e a saúde bucal. 

II.  Definiu um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência 

intermunicipal, com acesso garantido a toda a população no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais 

módulos assistenciais.  

III.  Também definiu que o Módulo Assistencial é o espaço territorial, que disponha da resolutividade correspondente 

ao primeiro nível de referência, podendo ser constituído por um ou mais municípios, com área de abrangência 

mínima a ser estabelecida para cada Unidade Federada. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas uma está incorreta. 

D) Apenas duas estão incorretas. 

E) Apenas uma está correta. 

 

 

13. A partir dessa Lei, observa-se que algumas das atribuições do SUS são: Assistência terapêutica integral; Assistência 

farmacêutica; Controle e fiscalização de alimentos, água e bebidas, garantindo orientação familiar; Participação na 

preparação de recursos humanos, dentre outras. Em qual das LOS estão dispostas essas atribuições? 

 

A) 8.080/90 

B) 8.142/90 

C) NOAS 

D) Constituição Federal de 1988 

E) Diretrizes para a regulação do SUS 

 

 

14. Sobre a Política Nacional da Saúde do Idoso, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 

 

(   )  O perfil epidemiológico da população idosa é caracterizado pela tripla carga de doenças com forte predomínio das 

condições crônicas, prevalência de elevada mortalidade e morbidade por condições agudas decorrentes de causas 

externas e agudizações de condições crônicas.  

(   )  A transição demográfica brasileira apresenta características peculiares e não demonstra grandes desigualdades 

sociais no processo de envelhecimento. 
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(   )  A Atenção secundária apresenta-se como ordenadora do cuidado do idoso e deve considerar as especificidades 

desse grupo populacional a partir de sua capacidade funcional.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

A) V-V-V B) F-V-V  C) V-V-F  D) F-F-V E) V-F-F 

 

 

15. O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, é responsável pela implementação da 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem como principais diretrizes, EXCETO: 
 
A) Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. 

B) Estímulo às ações intersetoriais. 

C) Busca ativa de lesões neoplásicas do sistema digestivo. 

D) Incentivo a estudos e pesquisas. 

E) Fortalecimento do controle social. 

 

 

16. Vários são os indicadores de saúde utilizados no Brasil. Dos apresentados abaixo, assinale a alternativa que 

apresenta o único indicador que NÃO é controlado no país. 
 
A) Taxa de incidência de sífilis congênita 

B) Taxa de cobertura vacinal para idosos 

C) Proporção de exodontia em relação aos procedimentos 

D) Proporção de parto normal 

E) Proporção de óbitos em menores de 15 anos que usaram Unidades de Terapia Intensiva 

 

 

17. Ainda sobre a epidemia da AIDS no Brasil, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Desde o início da epidemia de AIDS (1980) até 31 de dezembro de 2017, foram notificados, no Brasil, 327.655 

óbitos, tendo o HIV/ AIDS como causa básica (CID10: B20 a B24). 

(   )  A maior proporção desses óbitos ocorreu na região Sudeste (58,9%). 

(   )  No período de 2007 a 2017, verificou-se uma queda de 14,8% no coeficiente de mortalidade padronizado para o 

Brasil, que passou de 5,6 para 4,8 óbitos por 100 mil habitantes. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

A) V-V-V 

B) F-V-V 

C) V-V-F 

D) F-F-V 

E) V-F-V 

 

 

18. De acordo com o Manual Integrado de Vigilância Epidemiológica da Cólera editado pelo Ministério da Saúde em 

2010, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  A acidez gástrica constitui a primeira linha de defesa do hospedeiro contra a cólera. 

(   )  Após uma importante diminuição do número de casos de cólera no País, a partir de 1995, observou-se, em 1999, um 

recrudescimento da epidemia, tendência que não se confirmou no ano de 2000, com o registro de 733 casos, todos 

procedentes da Região Nordeste, em sua maioria dos estados de Pernambuco e Alagoas. 

(   )  O Vibrio cholerae não desaparece rapidamente das fezes dos doentes e dos portadores sadios, e, em geral, continua 

sendo eliminado ao término de 100 dias. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

A) V-V-V 

B) F-V-V 

C) V-V-F 

D) F-F-V 

E) V-F-V 
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19. O tétano acidental é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação de 

exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani, que provoca um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso 

central. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo: 

 

I.  O Clostridium tetani é encontrado na natureza, sob a forma de esporo, podendo ser identificado na pele, na terra, 

em galhos, arbustos, águas putrefatas, poeira das ruas, trato intestinal e fezes (especialmente do cavalo e do 

homem, sem causar doença). 

II.  A infecção ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e das mucosas. 

III.  Uma característica importante da situação epidemiológica do tétano acidental no Brasil é um aumento na 

ocorrência de casos em zona rural de residência, fato observado desde a década de 1990, o que pode ser atribuído 

ao êxodo urbano. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. D) Apenas III está incorreta. 

C) Apenas I e III estão corretas. E) Apenas I e II estão incorretas. 

 

 

20. Sobre as Doenças de Notificação Compulsória, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 

 

(   )  A notificação imediata será realizada por telefone, como meio de comunicação ao serviço de vigilância 

epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. 

(   )  Na impossibilidade de comunicação à SMS, a notificação será realizada à Secretaria de Vigilância à Saúde do 

Ministério da Saúde, cabendo a essa instituição disponibilizar e divulgar amplamente o número junto aos estados e 

municípios. 

(   )  A notificação imediata realizada pelos meios de comunicação isenta o profissional ou o serviço de saúde de 

realizar o registro dessa notificação nos instrumentos estabelecidos. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

A) V-V-V B) F-V-V C) V-V-F D) F-F-V E) V-F-F 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. A lesão de cárie, ao atingir a região interproximal de um canino, é denominada de classe 

 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

 

 

22. O fórceps, indicado para a exodontia dos molares inferiores, é o 

 

A) 18R.  B) 151. C) 16. D) 67. E) 01. 

 

 

23. Em relação à anatomia dos molares superiores, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Existe uma ponte de esmalte que interliga as cúspides mésio-lingual e disto-vestibular no primeiro molar. 

(   )  A face lingual é menor que a vestibular no sentido mésio-distal, nos primeiros molares. 

(   )  Os terceiros molares diferenciam-se dos primeiros e dos segundos molares, por apresentarem raízes mais curtas e 

frequentemente fusionadas. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V 

B) V-F-V  D) F-V-V 

C) V-V-F  E) F-F-F 

 

 



AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

8 

24. A bichectomia - procedimento de remoção da bola de Bichat - tem ganhado cada vez mais adeptos e despertado a 

curiosidade do público. Devido a sua localização, a bola de Bichat apresenta íntima relação com elementos muito 

importantes da face, como ramos terminais do nervo facial, ducto parotídeo e vasos sanguíneos.  

Em relação a sua localização anatômica, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Situa-se na camada adiposa do ramo ascendente mandibular. 

B) Localiza-se na frente do músculo masseter e superficial ao músculo bucinador. 

C) Situa-se por trás do arco zigomático. 

D) A sua localização depende do biotipo do paciente. 

E) Para a sua localização correta, deve-se palpar a parótida e senti-lo na porção lateral da glândula. 

 

 

25. A anatomia da Articulação Temporomandibular é única no ser humano, porque é constituída por um osso móvel, 

que se articula a outro osso através de ligamentos e músculos.  

Sobre as estruturas que compõem a articulação, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) É composta pelo côndilo da mandíbula, pelo osso temporal, músculos e ligamentos. 

B) O côndilo mandibular articula-se com o osso maxilar na sua porção distal. 

C) O ramo ascendente da mandíbula articula-se ao osso parietal por meio de ligamentos e músculos. 

D) A cavidade glenoide do osso parietal recebe o côndilo da mandíbula juntamente com o disco articular e o coxim muscular.  

E) Não existe uma articulação “formal”. O complexo articular é formado por ligamentos, músculos e cartilagens apoiados em 

superfícies ósseas lisas. 

 

 

26. O Cirurgião-Dentista, quando solicita que seja anotada, no odontograma, uma lesão de cárie no dente 54, ele está se 

referindo ao seguinte dente: 

 

A) canino decíduo superior direito. 

B) 1º pré-molar decíduo superior esquerdo. 

C) canino permanente superior esquerdo. 

D) segundo molar permanente superior esquerdo. 

E) primeiro molar decíduo superior direito. 

 

 

27. Qual dente abaixo possui, frequentemente, 4 canais? 

 

A) Primeiro molar inferior 

B) Primeiro pré-molar superior 

C) Segundo molar superior 

D) Primeiro molar superior 

E) Segundo molar inferior 

 

 

28. A Aplicação Tópica de Flúor (ATF) visa à prevenção e ao controle da progressão da lesão de cárie mediante a 

utilização de produtos fluorados, em ações coletivas. A sua indicação deve levar em consideração as características 

individuais e ambientais dos indivíduos.  

Analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Atualmente, a ATF só deve ser indicada para indivíduos com risco para cárie. 

(   )  O bochecho semanal é indicado para qualquer paciente, independente da idade. 

(   )  A indicação será pautada na relação entre baixa concentração e alta frequência.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V 

B) V-F-V 

C) V-V-F 

D) F-V-V 

E) F-F-F 
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29. Biossegurança em Odontologia é o conjunto de procedimentos adaptados ao consultório, com o objetivo de 

dar proteção e segurança ao paciente, ao dentista e sua equipe. São regras e normas pré-estabelecidas, que reduzem 

os riscos biológicos em funções nas quais o profissional fica exposto a material orgânico, como sangue, saliva e 

dejetos.  

Analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  A Biossegurança possui uma série de medidas e procedimentos, sendo a mais comum e primária a vacinação.  

(   )  Antissepsia é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas de um tecido vivo. 

(   )  Em partes não esterilizáveis dos equipamentos, preconiza-se fazer uma desinfecção das superfícies com álcool 

70% ou solução alcoólica de clorexidina (2 a 5% em álcool a 70%). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) V-F-V C) V-V-F D) F-V-V E) F-F-F 

 

 

30. O Cirurgião-Dentista define que irá realizar um “Capeamento Pulpar Indireto” no paciente. Dessa forma, ao 

preparar os materiais de consumo, a(o) ASB NÃO poderá se esquecer de colocar principalmente 

 

A) Cimento de Hidróxido de Cálcio/Cimento de Ionômero de Vidro. 

B) Ácido fosfórico a 37%. 

C) Verniz fluoretado. 

D) Callen. 

E) Água de Cal. 

 

 

31. A posição de trabalho ergonômica relativa às 9 horas significa o 

 

A) CD posicionado à direita do paciente, perpendicular à sua cabeça. 

B) ASB à direita do paciente. 

C) CD por trás da cabeça do paciente. 

D) CD à esquerda da cabeça do paciente. 

E) O ASB posicionado à direita do CD.  

 

 

32. Em relação ao SUS, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS as ações de Vigilância Sanitária. 

(   )  É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. 

(   )  Com a expansão do conceito de atenção básica e o consequente aumento da oferta de diversidade de 

procedimentos, fazem-se necessários, também, investimentos que propiciem o aumento do acesso aos níveis 

secundário e terciário de atenção. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V 

B) V-F-V 

C) V-V-F 

D) F-V-V 

E) F-F-F 

 

 

33. Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são estabelecimentos de saúde bucal, classificados como clínica 

especializada/ambulatório de especialidade, que oferece serviços de Odontologia gratuitos à população e realiza, no 

mínimo, as seguintes atividades, à EXCEÇÃO de 
 
A) Atendimento a pacientes especiais. 

B) Estomatologia. 

C) Endodontia. 

D) Cirurgia. 

E) Odontopediatria. 
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34. Para ampliar o acesso da população às ações de saúde bucal, estimulando, dessa forma, a reorganização dessas 

ações no nível primário de atenção, foi proposta pelo Ministério da Saúde a inclusão das Equipes de Saúde Bucal 

(ESB) na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  A Modalidade I é composta por Cirurgião-Dentista (CD) e Auxiliar de Consultório Dentário, atual Auxiliar de 

Saúde Bucal (ASB). 

(   )  A Modalidade II, composta por CD, ASB, Técnico de Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar de Prótese Dentária (APD). 

(   )  Percebendo o papel que a saúde bucal exerce na saúde geral do indivíduo e a importância do seu desenvolvimento 

no sistema público de saúde, a inclusão da Odontologia na ESF tem sido vista como uma possibilidade de romper 

com os históricos modelos de atenção à saúde bucal, ineficientes e excludentes. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) V-F-V C) V-V-F D) F-V-V E) F-F-F 

 

 

35. Dos princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa que contém, apenas, 

os organizativos. 

 

A) Descentralização / Equidade 

B) Universalização / Participação popular D) Universalização / Regionalização 

C) Regionalização / Descentralização E) Integralidade / Regionalização 

 

 

36. Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que não tem local nem hora certa para 

acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de saúde.  

Sobre esse assunto, analise as assertivas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  A classificação de risco é um dispositivo da PNH, uma ferramenta de organização da "fila de espera" no serviço de 

saúde, para que aqueles usuários que precisam mais serem atendidos com prioridade e não, por ordem de chegada.  

(   )  É preciso que a equipe de saúde se reúna para discutir como está sendo feito o atendimento no serviço: qual o 

"caminho" do usuário desde que chega ao serviço de saúde: por onde entra, quem o recebe, como o recebe, quem o 

orienta, quem o atende, para onde ele vai depois do atendimento, enfim todas as etapas que percorre e como é 

atendido em cada uma dessas etapas. 

(   )  É importante, ainda, ampliar a qualificação técnica dos profissionais e das equipes de saúde para proporcionar essa 

escuta qualificada dos usuários, com interação humanizada, cidadã e solidária  da equipe, usuários, família e 

comunidade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) V-F-V C) V-V-F D) F-V-V E) F-F-F 

 

 

37. O trabalho auxiliado na Odontologia há anos vem sendo pesquisado e recomendado, considerando-se as inúmeras 

vantagens que pode proporcionar tanto para o profissional e a equipe de saúde quanto para o paciente no âmbito 

individual e coletivo. Sobre o assunto, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A presença do ASB na equipe de saúde bucal é extremamente relevante, porque aumenta a eficiência do trabalho, 

eleva o rendimento, otimiza o tempo, minimiza o custo operacional, aumenta a produtividade e diminui o risco de 

contaminações. 

II. As vantagens que a presença do ASB proporciona no trabalho auxiliado, conjuntamente à necessidade da 

ampliação das ESB na Estratégia de Saúde da Família, impulsionaram a elaboração e a aprovação da                   

Lei N.º 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamentou o exercício das profissões de Técnico em Saúde 

Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) no Brasil. 

III. O trabalho sem o auxiliar de saúde bucal acarreta ao CD o acúmulo de funções desenvolvidas diariamente, pois, 

além das suas atribuições, cabe a ele desempenhar todas as atividades competentes a esse profissional. 

 

É CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. B) I e III, apenas. C) II e III, apenas. D) I, II e III. E) III, apenas. 
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38. A doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado 

da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim os valores e os sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que 

adoece. Sobre o processo saúde-doença, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Quadros clínicos semelhantes, ou seja, com os mesmos parâmetros biológicos, prognóstico e implicações para o 

tratamento podem afetar pessoas diferentes de forma distinta, resultando em várias manifestações de sintomas e 

desconforto, com comprometimento diferenciado de suas habilidades de atuar em sociedade. 

(   )  Existe uma diferença entre enfermidade e doença. A enfermidade é a condição percebida pela pessoa ou paciente, 

caracterizando-a como queda de ânimo, algum sintoma físico ou mesmo dor. A doença é a condição detectada pelo 

profissional de saúde, com quadro clínico definido e enquadrada como uma entidade ou classificação nosológica. 

(   )  Ouvir o próprio corpo é uma boa estratégia para assegurar a saúde com qualidade, pois não existe um limite 

preciso entre a saúde e a doença, mas uma relação de reciprocidade entre ambas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V 

B) V-F-V 

C) V-V-F 

D) F-V-V 

E) F-F-F 

 

 

39. Em relação à esterilização, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Esterilização: é a destruição de todos os microrganismos viáveis de um determinado local ou material. Um artigo 

esterilizado é totalmente isento de microrganismos vivos, capazes de se reproduzirem. 

(   )  Desinfecção: é a destruição ou remoção da maioria, mas não de todos os microrganismos de determinado material.  

(   )  Todo artigo deve ser considerado como contaminado, não importando o grau de sujidade presente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V 

B) V-F-V 

C) V-V-F 

D) F-V-V 

E) F-F-F 

 

 

40. Em relação à ética na Odontologia, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Como pilares da ética de uma nação, estão os conceitos passados ao longo da história e específicos de cada cultura 

que seguem uma linha construtiva. O profissional da odontologia precisa, acima de tudo, gostar de pessoas. 

(   )  A ética é aplicada às diferentes atividades humanas, visando a uma sociedade mais igualitária, produtiva e, por 

consequência, mais saudável. Essa ciência orienta, ainda, as relações entre o Estado e a população. 

(   )  A ética constitui-se no princípio e no fim da própria vida, na medida em que se torna o próprio sentido da 

existência, a razão essencial de ser e haver, o motivo pelo qual a existência se relaciona com o todo, pelo qual se 

transforma e, por sua vez, transforma o próprio meio como agente e sujeito dessa mudança. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V 

B) V-F-V 

C) V-V-F 

D) F-V-V 

E) F-F-F 
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