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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

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

Português Conhecimentos Gerais Noções de Informática Matemática Conhecimentos 

Específicos 

08 05 05 07 15 

     

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

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

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

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 2 (DUAS) hora a partir do início da prova. O candidato que, por 
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 60 (SESSENTA) minutos. 

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

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

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

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.itapecurumirim@gmail.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                     QUESTÕES DE 01 A 08 

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

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
 

TEXTO 
 

Viver em um país como o Brasil, que orgulha-se com primor de estar "deitado eternamente em berço 1 

esplêndido", nos faz refletir, sem pestanejar, que o seu atroz retrospecto histórico em relação à raça negra continua 2 

sendo deixado no limbo do esquecimento pela sociedade. Não obstante, o suplício dos milhões de egressos da 3 

África que foram traficados e trazidos em navios negreiros para serem severamente sentenciados a trabalhos 4 

forçados, cruéis e desumanos, sintetiza a discriminação racial, atualmente em voga. 5 

A chaga da escravidão deixou marcas tão profundas no corpo, na alma e na autoestima dos seus descendentes, 6 

que, apesar de termos sido a última nação a aderir ao fim do sistema escravocrata em todo o mundo, é nítido que 7 

ainda há resquícios de opressão na esfera social. 8 

O racismo, na sua forma midiática, é evidenciado com exaustão pelos próprios veículos de comunicação que 9 

desprezam a visibilidade de representantes da raça negra, contribuindo de maneira  estereotipada para a predileção 10 

de gêneros hegemônicos padronizados pela sociedade, o que colabora, significativamente, com a 11 

autodesvalorização dos artistas negros no país. 12 

Um exemplo desse contexto negativo é a TV brasileira que, há mais de seis décadas de existência, ainda trata 13 

os artistas negros como meros coadjuvantes, além de outras mídias como a publicidade, cinema, teatro, revistas de 14 

moda, de entretenimento e afins, que valorizam padrões estéticos que não condizem com a realidade miscigenada 15 

do país. 16 

A herança da cultura escravagista em terras Tupiniquins não foi totalmente extinta. 17 

A sonhada ruptura de servidão que devolveria a dignidade aos afro-brasileiros, se perdeu no meio do 18 

caminho, dando a real impressão que a segregação racial continua ativa em uma condição um tanto velada. Faz 19 

parte da realidade idealizada pelas novelas, minisséries e seriados de TV, atrelar personagens negros a papéis que 20 

reforçam estereótipos de cunho preconceituoso como o sambista malandro, o favelado marginal, a mulata sensual, 21 

a negra meretriz, a empregada doméstica, o porteiro, o segurança, o motorista, o bandido cruel, o escravo, a 22 

mucama, entre outros personagens, como os que fazem conexão direta com a criminalidade, retratando núcleos 23 

violentos e a pobreza dos bairros periféricos. 24 

A pergunta que fazemos para a mídia do século XXI é: por que só os negros vivem à margem dessa 25 

invisibilidade? Diante dessa controversa situação, percebemos o quão é ínfima a presença de negros em papéis de 26 

destaque na TV, protagonizando a mocinha ou o galã em qualquer horário da grade da teledramaturgia brasileira. 27 

É como se a televisão não fosse a vitrine ideal para difundir e manifestar o talento e a arte dessa parcela de artistas 28 

que também fazem parte da sociedade brasileira. 29 

Seja na telinha da TV, nas telonas do cinema, nas capas de revistas, nos desfiles de moda, nas campanhas 30 

publicitárias ou nas peças teatrais, o negro sempre estará  em segundo plano, principalmente enquanto houver 31 

mentalidade medieval a esse respeito. 32 

Mesmo com o projeto de Lei nº 4370/98, em tramitação no Congresso Nacional, que determina que uma 33 

porcentagem mínima de negros deve atuar nos programas de televisão, espetáculos teatrais, peças publicitárias, 34 

desfiles e projetos de cinema, ainda assim não tivemos grandes evoluções. 35 

Parafraseando Caetano Veloso, que diz, na sua canção "Gente", que: "Gente é pra brilhar, não pra morrer de 36 

fome", então por que a genialidade dos negros não reluz na mídia? Essa é uma pergunta que só o passado escravista 37 

do Brasil pode responder! 38 

FONTE: https://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao 
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01) É uma afirmativa comprovável no texto 

 

(A) É mentiroso dizer que o Brasil é um país racista, 

uma vez que há muito aboliu a escravidão, 

inclusive negros e brancos exercem em igualdade 

as mais variadas profissões, entre elas a 

teledramaturgia. 

(B)  As desigualdades raciais no Brasil foram sendo 

minimizadas ao longo do processo de mudança 

social implantado com a abolição da escravidão e 

continuam sendo suplantadas no dia a dia. 

(C) O fator racial não se constitui uma questão 

eminentemente política, mas sim da 

conscientização da população negra sobre o seu 

papel na sociedade. 

(D) Com o fim da escravidão,  o isolamento das 

populações negras nas favelas ou a participação 

em papel de apenas coadjuvante na 

teledramaturgia não se caracteriza uma forma de 

segregação racial, mas um problema geral de 

natureza  social que envolve a todos. 

(E) O fim da escravidão não foi acompanhado por 

nenhuma medida inclusiva, nem por providências 

para abolir o racismo ou oportunizar o processo 

de equidade. 

 

02) Sobre os mecanismos linguísticos do texto, é 

correto afirmar 

 

(A) A expressão “pela sociedade”  (L.3) é agente da 

ação verbal. 

(B) A forma verbal “Seja” (L.30) apresenta-se no 

imperativo cuja indicação de modo se faz pela 

terminação em “a”. 

(C) A conjunção “ou” (L.31) apresenta-se com valor 

semântico de exclusão. 

(D) O vocábulo “ainda” (L.35) expressa ideia de 

aproximação. 

(E) Os vocábulos “que” e “que”, nas duas 

ocorrências, em “Parafraseando Caetano Veloso, 

que diz, na sua canção "Gente", que: "Gente é pra 

brilhar, não pra morrer de fome",  (L.36/37), 

pertencem à mesma classe gramatical. 

 

 

 

03) No texto, pode-se afirmar corretamente 
 

(A) O termo “chaga” (L.6) foi usado em seu sentido 

literal.  

(B) A forma verbal “há” (L.8) pode ser substituída 

pela forma verbal correlata do verbo existir, 

preservando a função sintática de “resquícios” 

(L.8). 

(C) A palavra “próprios” (L.9) não pode ser retirada 

da frase, pois, se retirada, provoca prejuízo de 

natureza sintática. 

(D) Em “herança” (L.17), o “-h” não representa uma 

consoante brasileira. 

(E) O vocábulo “segundo” (L.31) expressa ideia de 

conformidade. 

 

04)  

 

 “que foram traficados” (L.4) 

 

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o 

mesmo valor sintático que a oração 

(A) “que o seu atroz retrospecto histórico em relação 

à raça negra continua sendo deixado no limbo do 

esquecimento pela sociedade.” (L.2/3). 

(B) “que [...]  é nítido [...]” (L.7). 

(C) “que ainda há resquícios de opressão na esfera 

social.” (L.7/8). 

(D) “que fazemos para a mídia do século XXI é...” 

(L.25). 

(E) “que uma porcentagem mínima de negros deve 

atuar nos programas de televisão” (L.33/34).  

 

05) Há predicado verbal em 

 

(A)  “apesar de termos sido a última nação a aderir ao 

fim do sistema escravocrata em todo o mundo” 

(L.7). 

(B) “O racismo, na sua forma midiática, é 

evidenciado com exaustão pelos próprios 

veículos de comunicação” (L.9). 

(C) “Um exemplo desse contexto negativo é a TV 

brasileira” (L.13). 

(D) “A pergunta [...] é:” (L.25). 

(E) “Essa é uma pergunta” (L.37). 
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06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da escravidão“ (L.6) o termo 

 

(A) “da África” (L.3/4). 

(B) “da raça negra” (L.10). 

(C) “dos artistas negros no país.” (L.12). 

(D) “de fome” (L.36/37). 

(E) “do Brasil” (L.38). 

 

07) A expressão que tem o mesmo valor morfológico 

do  termo “de fome” (L.36/37) é 

 

(A) “em um país” (L.1). 

(B) “aos afro-brasileiros” (L.18). 

(C) “a papéis” (L.20). 

(D) “do cinema” (L.30). 

(E) “dos negros” (L.37). 

 

08) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma simples “perdeu” (L.18) e composta na 

alternativa 

 

(A) tinha perdido. 

(B) terá perdido. 

(C) teria perdido. 

(D) tem perdido. 

(E) tivesse perdido. 
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09) Itapecuru-Mirim se encontra no norte 

maranhense, integrando-se a 6ª região homônima 

como polo de desenvolvimento regional. Fazem 

parte dessa mesma microrregião, exceto: 

 

(A) Rosário. 

(B) Lençóis Maranhenses. 

(C) Litoral Ocidental Maranhense. 

(D) Baixo Parnaíba Maranhense. 

(E) Baixada Maranhense. 

 

10) Itapecuru-Mirim é 

um município Brasileiro no Interior do Estado d

o Maranhão, Região Nordeste do Brasil. Em 

2016, sua população foi estimada pelo IBGE em 

aproximadamente: 

 

(A) 50.000 habitantes. 

(B) 60.000 habitantes 

(C) 67.000 habitantes. 

(D) 75.000 habitantes. 

(E) 82.000 habitantes. 

 

11) O governador eleito do Maranhão, Flávio Dino, 

foi eleito nas últimas eleições de 2018 tendo 

como seu vice, Carlos Brandão, cujo partido 

político era o: 

 

(A) PCdoB. 

(B) PRB. 

(C) PT. 

(D) PDT. 

(E) SOLIDARIEDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) O mosquito Aedes aegypti é o vetor de diversas 

doenças causadas por vírus, como: 

 

(A) Dengue, zika, chikungunya e febre aftosa. 

(B) Zika, dengue, microcefalia e gripe suína. 

(C) Dengue, zika, chikungunya e gripe H1N1. 

(D) Chikungunya, gripe H1N1, febre amarela e 

dengue. 

(E) Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. 

 

13) O aumento exponencial da imigração de 

venezuelanos para o Brasil tem relação direta 

com o agravamento da crise política, econômica 

e social do país, com inflação alta e 

desabastecimento. A principal porta de entrada 

dos venezuelanos no Brasil é: 

 

(A) A cidade de Pacaraima, em Roraima. 

(B) A cidade de Porto Velho em Rondônia. 

(C) A cidade de Rio Branco no Acre. 

(D) A cidade de Porto Velho em Roraima. 

(E) A cidade de Pacaraima, em Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                              QUESTÕES DE 09 A 13 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/18/crise-na-fronteira-entre-brasil-e-venezuela-envolve-colapso-economico-e-queda-de-braco-judicial-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/18/crise-na-fronteira-entre-brasil-e-venezuela-envolve-colapso-economico-e-queda-de-braco-judicial-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/18/crise-na-fronteira-entre-brasil-e-venezuela-envolve-colapso-economico-e-queda-de-braco-judicial-entenda.ghtml
http://g1.globo.com/rr/roraima/cidade/pacaraima.html
http://g1.globo.com/rr/roraima/
http://g1.globo.com/rr/roraima/cidade/pacaraima.html
http://g1.globo.com/rr/roraima/
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14) No Microsoft Windows, os arquivos são 

excluídos permanentemente quando: 

 

(A) Deletar pressionando Ctrl+D. 

(B) Arrastar o arquivo direto para a lixeira. 

(C) Pressionar a tecla DEL. 

(D) Deletar pressionando a tecla SHIFT. 

(E) Pressionar o botão direito do mouse sobre o 

arquivo, e clicar na opção excluir. 

 

15) Usado para envios de mensagens em rede 

funcionando como roteador do correio eletrônico. 

A afirmação anterior se refere a qual protocolo? 

 

(A) FTP 

(B) HTTP 

(C) SMTP 

(D) TCP/IP 

(E) HTTPS 

 

16) No Microsoft Word 2010, para acessar a opção 

“Bordas, sombreamento e bordas de página”, o 

procedimento deve ser iniciado pela: 

 

(A) Guia Página Inicial  

(B) Guia Parágrafo. 

(C) Guia Design. 

(D) Guia Plano de Fundo da Página. 

(E) Guia Configurar Página. 

 

17) O Microsoft Excel possui uma Guia chamada 

Dados que permite importar dados de outras 

fontes, ou trabalhar os dados de uma planilha do 

Excel. Essa Guia permite importar dados das 

seguintes fontes, exceto: 

 

(A) Do Access. 

(B) Da Web. 

(C) De Texto. 

(D) Do Excel 

(E) Do Publisher. 

 

 
 

 

18) Dentro de um computador, o cabo Responsável 

pela transmissão de grande volume de dados entre 

a placa mãe e o Hard Disk (HD), é o: 

 

(A) Cabo coaxial. 

(B) Cabo IDE. 

(C) Cabo de par trançado. 

(D) Capo USB. 

(E) Cabo de fibra ótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA                                                QUESTÕES DE 14 A 18 
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19) Rodrigo comprou um carro por R$ 65.000,00 deu 

40% de entrada e financiou o restante em 48 

meses. Qual foi o valor da entrada? 

 

(A) R$ 16.000,00 

(B) R$ 20.000,00 

(C) R$ 26.000,00 

(D) R$ 26.500,00 

(E) R$ 27.990,00 

 

20) Qual o MDC dos números (50, 5, 80)? 

 

(A) 4 

(B) 10 

(C) 12 

(D) 15 

(E) 5 

 

21) Calcule o MMC dos números (160, 40, 50) em 

decomposição simultânea?   

 

(A) 300 

(B) 380 

(C) 400 

(D) 800 

(E) 900 

 

22) Sônia e Agente de Combate a Endemias, visita 05 

residências a cada 1 hora de trabalho, sendo que 

ela trabalha 08 horas por dia. Quantas residências 

ela consegue visitar em 22 dias de trabalho? 

 

(A) 600 residências 

(B) 700 residências 

(C) 800 residências 

(D) 850 residências 

(E) 880 residências 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Ryana aplicou R$ 1.000,00 em um fundo de 

investimento no regime de juros simples. Após 12 

meses verificou que o montante era de R$ 

1.240,00. Qual e a taxa de juros deste fundo de 

investimento?  

 

(A) 1% 

(B) 2% 

(C) 3% 

(D) 4% 

(E) 5% 

 

24) Mara foi ao shopping comprou 5 conjuntos de 

roupa da mesma marca e modelo por R$ 175,00. 

Quanto Mara gastaria se ela comprasse 8 

conjuntos de roupa do mesmo? 

 

(A) R$ 200,00 

(B) R$ 220,00 

(C) R$ 250,00 

(D) R$ 270,00 

(E) R$ 280,00 

 

25) Gabriel percorreu 3.000 km e o consumo médio 

do veículo dele e de 15 km/L. Quantos litros 

foram necessários durante o percurso do Gabriel? 

 

(A) 150 litros; 

(B) 200 litros; 

(C) 250 litros; 

(D) 300 litros; 

(E) 350 litros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                       QUESTÕES DE 19 A 25 
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26) Um dos princípios doutrinários do SUS visa 

estabelecer que a saúde, além de ser um direto 

de todos, é um dever do estado, 

independentemente de sexo, raça ou 

características sociais ou pessoais. 

 

Esse princípio é denominado: 

(A) Integralidade. 

(B) Universalização. 

(C) Descentralização. 

(D) Equidade. 

(E) Regionalização. 

 

27) “Os serviços devem ser organizados em níveis 

crescentes de complexidade, circunscritos a uma 

determinada área geográfica, planejados a partir 

de critérios epidemiológicos, e com definição e 

conhecimento da população a ser atendida. A 

____________ é um processo de articulação 

entre os serviços que já existem, visando o 

comando unificado dos mesmos. Já a 

______________ deve proceder à divisão de 

níveis de atenção e garantir formas de acesso a 

serviços que façam parte da complexidade 

requerida pelo caso, nos limites dos recursos 

disponíveis numa dada região.” 

 

De quais princípios o texto se refere, respectivamente? 

(A) Princípio doutrinário, sendo a descentralização e 

a hierarquização. 

(B) Princípio popular, sendo a descentralização e a 

regionalização. 

(C) Princípio organizativo, sendo a regionalização e 

a hierarquização. 

(D) Princípio doutrinário, sendo a hierarquização e a 

regionalização. 

(E) Princípio doutrinário, sendo regionalização e 

descentralização. 

 

28) As atribuições dos profissionais das equipes de 

saúde básica devem seguir as referidas 

disposições legais que regulamentam o exercício 

de cada uma das profissões. 

 

 

 

São atribuições comuns de a todos os profissionais, 

EXCETO: 

(A) Praticar cuidado familiar e dirigido a 

coletividades e grupos sociais que visa a propor 

intervenções que influenciem os processos de 

saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 

coletividades e da própria comunidade. 

(B) Responsabilizar-se pela população adscrita, 

mantendo a coordenação do cuidado mesmo 

quando necessitar de atenção em outros pontos de 

atenção do sistema de saúde. 

(C) Realizar busca ativa e não notificar doenças e 

agravos de notificação compulsória e de outros 

agravos e situações de importância local, afim de 

manter o controle emocional da população. 

(D) Participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos 

expostos a riscos e vulnerabilidades. 

(E) Manter atualizado o cadastramento das famílias e 

dos indivíduos no sistema de informação 

indicado pelo gestor municipal e utilizar, de 

forma sistemática, os dados para a análise da 

situação de saúde, considerando as características 

sociais, econômicas, culturais, demográficas e 

epidemiológicas do território, priorizando as 

situações a serem acompanhadas no 

planejamento local. 

 

29) O artigo 5º do regulamento do exercício das 

profissões de técnico em saúde bucal (TSB) diz 

que competem ao TSB, sempre sob a supervisão 

do cirurgião-dentista, as seguintes atividades, 

além das estabelecidas para os auxiliares em 

saúde bucal, EXCETO: 

 

(A) Aplicar medidas de biossegurança no 

armazenamento, manuseio e descarte de produtos 

e resíduos odontológicos.  

(B) Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 

odontológicos na restauração dentária direta, 

vedado o uso de materiais e instrumentos não 

indicados pelo cirurgião-dentista. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 26 A 40 
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(C) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a 

prevenção das doenças bucais por meio da 

aplicação tópica do flúor, conforme orientação do 

cirurgião-dentista 

(D) Participar do treinamento e capacitação de 

Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes 

multiplicadores das ações de promoção à saúde. 

(E) Exercer a atividade de forma autônoma, desde 

que autorizado pelo cirurgião dentista. 

 

30) “Tratar os desiguais, desigualmente para que haja 

igualdade” é uma frase que exemplifica o 

princípio de: 

 

(A) Integridade. 

(B) Generalidade. 

(C) Igualdade. 

(D) Equidade. 

(E) Equilíbrio. 

 

31) O processo que elimina a maioria dos 

microrganismos, exceto esporos de bactérias, de 

objetos inanimados, através de agentes físicos e 

químicos, é classificado como: 

 

(A) Desinfecção. 

(B) Esterilização. 

(C) Descontaminação. 

(D) Sanitização. 

(E) Limpeza. 

 

32) Antes da realização de um procedimento 

cirúrgico, é ideal que faça a(o) ______________ 

no paciente. Esse é um processo que visa o 

controle de infecção a partir do uso de substâncias 

microbicidas ou microbiostáticas em pele ou 

mucosa. 

 

Diante disso, marque a alternativa que preencha o 

espaço com o conceito correto: 

(A) Sanitização pré-operatória. 

(B) Antissepsia. 

(C) Limpeza de pele. 

(D) Controle microbiano. 

(E) Assepsia. 

33) Sabe-se que a superfície das mucosas e da pele do 

organismo humano é colonizada por uma 

microbiota característica. São raras as regiões do 

corpo humano que não apresentam bactérias, 

como por exemplo, o cérebro. De acordo com a 

microbiota oral, o principal agente etiológico da 

cárie, caracterizado por seu metabolismo 

predominantemente fermentativo, é denominado: 

 

(A) Treponema denticoa. 

(B) Lactobacillus dentalis. 

(C) Actinomyces forsythia. 

(D) Prevotella intermedia. 

(E) Streptococus mutans. 

 

34) Paciente do sexo masculino, 19 anos, compareceu 

à clínica odontológica relatando dor no elemento 

37. Ao avaliar, concluiu-se que seria feito a 

reconstrução de sua face oclusal. 

 

Sabendo da anatomia dentária, é correto afirmar: 

(A) Seu sulco é em formato cruciforme. 

(B) Será necessário refazer as 5 cúspides. 

(C) A reconstrução será em suas 3 cúspides. 

(D) A anatomia dentária iguala-se ao terceiro molar 

superior. 

(E) Tratando-se do primeiro molar inferior, deve-se 

reestabelecer o tubérculo de carabelli. 

 

35) Antes de realizar uma tomada radiográfica, é 

necessário ter alguns cuidados para que o 

profissional que for avaliar possa identificar o 

elemento dentário de que se trata e também possa 

excluir as hipóteses de possíveis diagnósticos 

errados. 

 

Diante disso, é incorreto afirmar: 

(A) O grampo deve ser fixado no picote. 

(B) A ordem de revelação é: revelador, água, fixador. 

(C) O picote deve ser mantido para a oclusal. 

(D) A face ativa deve ser voltada para a face 

ligual/palatina. 

(E) O filme deve ser revelado em produtos que 

estejam dentro do prazo de validade. 
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36) A esterilização é um dos mais importantes 

componentes na execução de uma técnica 

asséptica correta. Em relação à odontologia, 

relaciona-se principalmente ao processamento de 

instrumentais reutilizáveis. Estes instrumentais, 

assim como equipamentos e artigos 

odontológicos, são considerados como críticos, 

semicríticos e não críticos. Estes conceitos, 

propostos originalmente em 1972 por Spaulding, 

foram criados para classificação de artigos 

hospitalares de diferentes utilizações e níveis de 

contaminação. 

 

No que se refere aos artigos semicríticos, assinale a 

alternativa que corresponda a esse grupo. 

(A) Penetram em tecidos moles. 

(B) Penetram em ossos.  

(C) Toca apenas em membrana íntegra. 

(D) Agulhas. 

(E) Lâminas. 

 

37) Consultórios odontológicos produzem resíduos 

biológicos de risco, como tecido mole, agulhas, 

bisturis e gazes úmidas e embebecidas em 

sangue. Vários trabalhos internacionais 

demonstram que acidentes com instrumentos 

pérfuro-cortantes são responsáveis pela 

contaminação de muitos profissionais da área da 

saúde. Estes trabalhos sugerem também que 

grande parte destes acidentes ocorrem por razão 

da colocação de protetores em agulhas usadas 

(reencape). 

 

Por isso, os métodos de eliminação não deve ser: 

(A) Estes plásticos devem estar contidos em lixeiras 

de paredes resistentes com tampa, de 

acionamento de pedal, preferencialmente. 

(B) Todo material que foi usado no trabalho e que 

tenha tido contato de uma forma direta ou indireta 

com sangue ou saliva, deve ser colocado em saco 

plástico branco-leitoso descartável, rotulado 

contaminado ou com o emblema internacional de 

biorrisco. 

(C) A coleta do material contaminado deve ser de 

maneira diferenciada do lixo comum, conforme 

legislação municipal. 

(D) A remoção deve ser feita quinzenalmente, ou em 

casos de necessidade, por turno de trabalho. 

(E) Deve-se utilizar dispositivos específicos para 

reencape. 

 

38) Fica evidente a impossibilidade de se definir um 

esquema único de manutenção de compressor no 

consultório odontológico. Entretanto, devemos 

sugerir alguns procedimentos básicos de 

manutenção a serem executados pela equipe de 

saúde bucal, tais como, EXCETO: 

 

(A) Drenar mensalmente o tanque do compressor. Em 

locais mais úmidos ou em outras condições pode 

ser necessário diminuir a frequência destas 

drenagens. 

(B) Anotar e chamar o técnico especializado quando 

observar barulho diferenciado, aumento de calor 

no equipamento, ou qualquer outro fato que 

mostre um funcionamento diferente do normal. 

(C) Ligar a chave de alimentação do circuito elétrico 

do compressor no início do expediente e desligar 

ao final. Isto evitará que o compressor funcione 

desnecessariamente. 

(D) Verificar a existência de vazamentos em toda a 

rede de ar comprimido, o que levaria a um maior 

consumo e uma maior sobrecarga do 

equipamento. 

(E) Drenar os filtros no mínimo a cada turno de 

trabalho, ou ainda aumentar esta frequência em 

caso de maior necessidade. 

 

39) As pontas, especialmente as canetas de alta e 

baixa rotação, são os itens que mais apresentam 

necessidade de manutenção. Alguns estudos 

apontam que a manutenção destes itens 

corresponde a cerca de 80% do total de 

manutenção dos componentes do equipamento. 

Assim, a manutenção preventiva é de 

fundamental importância. Embora exista uma 

variabilidade significativa de fabricantes e uma 

consequente variabilidade de normas de 

manutenção, devemos ter em mente que o melhor 

procedimento é observar as normas de cada 

fabricante. De uma forma sintética, não deve ser 

observada a seguinte questão: 
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(A) Remover o excesso de lubrificantes; este excesso 

pode danificar os rolamentos, 

(B) Limpar adequadamente, com substâncias 

indicadas pelos fabricantes dos produtos. 

(C) Não deixar as pontas sem brocas, usar o pino que 

normalmente acompanha os produtos, 

especialmente a ponta reta do micromotor. 

(D) Lubrificar as canetas somente em caso de mais de 

5 atendimentos diários. 

(E) A lavagem com água, sabão e uma escova 

constitui a forma mais eficiente para a limpeza 

das pontas. 

 

40) O Sistema estomatognático identifica um 

conjunto de estruturas bucais que desenvolvem 

funções comuns, tendo como característica 

constante a participação da mandíbula. 

 

Não faz parte desse sistema: 

(A) ATM. 

(B) Ligamentos. 

(C) Osso hioide. 

(D) Músculos. 

(E) Osso esterno. 
 


