
 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 
 

CARGO: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  
 

INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 04 (quatro) questões de Português, 04 

(quatro) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 02 (dois) questões de Informática Básica, 02 (dois) questões de 
Conhecimentos Gerais/Atualidades e 28 (vinte e oito) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 

e) Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu 

preenchimento; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA contém 40 questões; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO:  
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (04 questões) 
 

 
(texto) 
 
Testamento 
 
O que não tenho e desejo 
É que melhor me enriquece. 
Tive uns dinheiros – perdi-os... 
Tive amores – esqueci-os. 
Mas no maior desespero 
Rezei: ganhei essa prece. 
 
Vi terras da minha terra. 
Por outras terras andei. 
Mas o que ficou marcado 
No meu olhar fatigado, 
Foram terras que inventei. 
 
Gosto muito de crianças: 
Não tive um filho de meu. 
Um filho!... Não foi de jeito... 
Mas trago dentro do peito 
Meu filho que não nasceu. 
 
Criou-me, desde eu menino, 
Para arquiteto meu pai, 
Foi-se-me um dia a saúde... 
Fiz-me arquiteto? Não pude! 
Sou poeta menor, perdoai! 
Não faço versos de guerra, 
 
Não faço porque não sei. 
Mas num torpedo-suicida 
Darei de bom grado a vida 
Na luta que não lutei! 
                       (Manuel Bandeira) 
 
QUESTÃO 01. O texto acima pertence ao gênero lírico, pois é um poema que expressa sentimentos e sensações de 

um eu lírico, que se declara no texto em primeira pessoa do singular. Sabendo que testamento é aquilo que se 
deixa como herança, pode-se afirmar que, simbolicamente, o testamento do eu lírico no objeto poético é 
constituído de: 

 
(A) lutas travadas durante a vida; 
(B) projeção de esperança em um futuro de glória; 
(C) sonhos que não realizou; 
(D) expectativa de melhora da saúde; 
(E) bens materiais como terras.  
 
QUESTÃO 02. Dos versos abaixo extraídos do texto “Testamento” a cima, foram destacados pronomes relativos em 

todas as opções, com exceção da alternativa: 
 
(A) O que não tenho e desejo. É que melhor me enriquece 
(B) Mas o que ficou marcado. No meu olhar fatigado, 
(C) Mas trago dentro do peito. Meu filho que não nasceu. 
(D) Darei de bom grado a vida. Na luta que não lutei!  
(E) No meu olhar fatigado. Foram terras que inventei.  



 
QUESTÃO 03.  No verso: “Mas num torpedo-suicida”, o vocábulo em destaque está, corretamente, grafado, segundo 

o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa; o mesmo não ocorre na opção: 
 
(A) infra-assinado; 
(B) super-romântico; 
(C) micro-organismo; 
(D) auto-escola; 
(E) anti-inflamatório.  
 
QUESTÃO 04. Na 4ª estrofe do texto acima, o complemento (objeto direto) do verbo “Criou” é: 
 
(A) eu menino 
(B) me 
(C) meu pai 
(D) arquiteto 
(E) saúde  
 
 

II – PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

 
QUESTÃO 05. A empresa X foi incumbida da montagem e confecção da apostila preparatória para o Concurso 

Público da cidade de Passa Tempo (MG). Sabe-se que a paginação iniciou-se a partir do número 1, excluindo 
a capa e a contracapa, e foram utilizados 285 algarismos. Determine o total de páginas enumeradas. 

 
(A) 97 páginas 
(B) 86 páginas 
(C) 131 páginas 
(D) 140 páginas 
(E) 163 páginas 
 
QUESTÃO 06. Doze times de handebol masculino participam do campeonato regional, enfrentando-se entre si, 

em turno e returno, ou seja, cada time enfrenta todos os demais duas vezes, o que totaliza exatas 22 partidas 
para cada. O time vencedor do campeonato venceu 15 partidas e empatou 7. Para que esses resultados 
ocorram, a quantidade de maneiras possíveis será: 

 

(A) superior a 140.000 e inferior a 165.000  
(B) inferior a 150.000 
(C) superior a 150.000 e inferior a 170.000 
(D) inferior a 140.000 
(E) superior a 170.000 
 

QUESTÃO 07. Considere as frases a seguir: 
 

I. 
12𝑥−𝑦

𝑥
 é um número inteiro positivo. 

II. Getúlio Vargas foi um dos grandes nomes da história do Brasil, governando o país por mais tempo após a 
Proclamação da República. 

III. Ela foi considerada a melhor cantora do mundo em 2019. 
 

É correto afirmar que: 
 

(A) apenas II é uma sentença aberta. 
(B) apenas I e III são sentenças abertas. 
(C) apenas I e II são sentenças abertas. 
(D) apenas I é uma sentença aberta. 
(E) apenas III é uma sentença aberta. 



QUESTÃO 08. Dispomos de onze homens e oito mulheres, entre os quais estão Hélio e Teresa. Quantas comissões 
podemos formar com três homens e três mulheres, sabendo que Hélio não participa de nenhuma comissão 
na qual Teresa faz parte?  

 
(A) 82.950 comissões 
(B) 8.295 comissões 
(C) 829 comissões 
(D) 82 comissões 
(E) 8 comissões 
 
 

III – PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (02 questões) 
 

 
QUESTÃO 09. João, um rapaz que trabalha em um escritório de advocacia, acaba de receber um e-mail, esse e-

mail pede seus dados como cartão de crédito, nome completo e CPF para confirmar o recebimento de um 
produto que ele mesmo não lembra de ter solicitado. Sendo assim o que João deve fazer? 

 
I. João deve colocar seus dados, pois, possivelmente, é uma encomenda que não se lembre. 
II. João deve contactar o setor de T.I para verificar se o e-mail é um spam, pois outras pessoas podem estar 

recebendo esses mesmos tipos de e-mails. 
III. João deve ignorar o e-mail e exclui-lo, não é necessário avisar o departamento de T.I pois não é um e-mail 

ofensivo. 
 
Analise as afirmativas acima e marque a alternativa correta. 
 
(A) Somente I, II estão corretas 
(B) Somente II está correta 
(C) Somente II e III estão corretas 
(D) Somente III está correta 
(E) Todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 10. Giulia é uma garota que trabalha em um setor de T.I de uma empresa de produtos químicos, porém 

ela recebeu um alerta do sistema de Antivírus que havia uma máquina infectada, quais medidas a Giulia deve 
tomar? 

 
(A) Ignorar, pois, possa ser um alerta falso. 
(B) Entrar em contato com a máquina e verificar o vírus ativando-o e vendo o que ocorre durante sua execução 

para avaliar o caso. 
(C) Informar para usuário excluir o arquivo infectado e alerta-lo para tomar cuidado para que isso não 

aconteça novamente. 
(D) Isolar a máquina da Rede, verificando a causa da infecção, verificando se houve infestação para outras 

máquinas, e isolar o local infectado. 
(E) Nenhuma das anteriores. 
 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (02 questões) 
 

 

QUESTÃO 11. Pela Lei Estadual n.º 8.531, de 09 de janeiro 1992, alterada pela Lei Estadual n.º 8.561, de 30 de 
março de 1992, Ipuaçu deixou de ser distrito e se tornou município. Anteriormente, a que municípios Ipuaçu 
pertencia? 

 

(A) Bom Jesus e São Domingos. 
(B) Entre Rios e Xanxerê. 
(C) Abelardo Luz e Ouro Verde. 
(D) Ouro Verde e Xanxerê. 
(E) Aberlardo Luz e Xanxerê. 



QUESTÃO 12. Observe a imagem e responda a alternativa correta. 
 

 
 
A cidade de Ipuaçu tornou-se conhecida na Ufologia Brasileira e no mundo a partir de 2008, devido ao surgimento 
anual de desenhos nas plantações que a rodeiam, sendo conhecida como a capital brasileira dos círculos e 
“cidade dos ets”. O nome correto dado a esse achatamento em parte das plantações é: 
 
(A) Agroglifos 
(B) Diaglifos. 
(C) Geóglifos. 
(D) Hieróglifos. 
(E) Hemogróclitos. 
 
 

V - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (28 questões) 
 

 
QUESTÃO 13. Os serviços de radiodiagnóstico devem implementar uma estrutura organizacional de modo a 

facilitar o desenvolvimento de uma cultura de segurança que se traduza em: 
 

I. Adoção de uma atitude de prevenção e de aprimoramento constantes em proteção radiológica, como parte 
integrante das funções diárias de cada membro da equipe. 

II. Estabelecimento de um conjunto de regras e procedimentos, tendo a proteção radiológica como tema 
prioritário, incluindo a pronta identificação e correção dos problemas, de acordo com sua relevância. 

III. Definição clara das linhas hierárquicas para a tomada de decisões no âmbito do estabelecimento e das 
responsabilidades de cada indivíduo. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item III está correto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 14. Os óculos de proteção protegem os olhos das secreções, aerossóis e produtos químicos utilizados 

durante os procedimentos odontológicos e na limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou 
ambientes. Os óculos devem possuir as laterais largas, ser confortáveis, com boa vedação lateral, e 
totalmente transparente. Recomenda-se o uso também pelo paciente para evitar acidentes.  

Os óculos são medidas de segurança que protegem os olhos contra: 
 

(A) Impactos de partículas volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta, respingos de produtos químicos 
e material biológico.  

(B) Somente impactos de partículas volantes e respingos de produtos químicos e material biológico.  
(C) Partículas volantes e respingos de produtos químicos e material biológico apenas. 
(D) luminosidade intensa e radiação ultravioleta apenas.  
(E) Radiação ultravioleta epenas. 
 



QUESTÃO 15. Compete aos responsáveis legais, no âmbito do seu estabelecimento, a responsabilidade principal 
pela segurança e proteção dos pacientes, da equipe e do público em geral, devendo assegurar os recursos 
materiais e humanos e a implementação das medidas necessárias para garantir o cumprimento dos 
requisitos de radioproteção. 

 
Aos membros da equipe compete: 

 
I. Realizar apenas exposições autorizadas por um cirurgião-dentista. 
II. Registrar e arquivar os procedimentos radiográficos realizados. 
III. Evitar exposições radiológicas desnecessárias. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 16. A limpeza é a remoção mecânica de sujidades, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a 

matéria orgânica e os contaminantes de natureza inorgânica, de modo a garantir o processo de _________ 
e _________ e a manutenção da vida útil do artigo. Deve ser realizada em todo artigo exposto ao campo 
operatório. 

 
Assinale a alternativa preenche as lacunas do texto corretamente: 

 
(A) Lavagem e secagem. 
(B) Desinfecção e esterilização. 
(C) Contaminação e desinfecção. 
(D) Contaminação e sanificação.  
(E) Lavagem e contaminação. 

 
QUESTÃO 17. Qual é o processo que visa a destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana presentes, 

por meio de processos físicos ou químicos? 
 

(A) Desinfecção. 
(B) Descontaminação. 
(C) Esterilização. 
(D) Sanificação. 
(E) Lavagem. 

 
QUESTÃO 18. O instrumental deve ser armazenado em local exclusivo, separado dos demais, em armários 

fechados, protegido de poeira, umidade e insetos, e a uma distância mínima de: 
 

(A) 20 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede. 
(B) 15 cm do chão, 60 cm do teto e 10 cm da parede. 
(C) 10 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede. 
(D) 20 cm do chão, 60 cm do teto e 10 cm da parede.  
(E) 15 cm do chão, 50 cm do teto e 15 cm da parede. 

 
  



QUESTÃO 19. O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e 
biológico. O monitoramento ________ deve ser registrado, juntamente, com a data da esterilização, lote, 
validade e equipamento utilizado. 

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

 
(A) Físico. 
(B) Químico.  
(C) Artificial.  
(D) Biológico. 
(E) Patológico. 

 
 QUESTÃO 20. O monitoramento químico é realizado com o uso de indicadores químicos que avaliam o ciclo de 

esterilização, pela mudança de cor, na presença da temperatura, tempo e vapor saturado, conforme o 
indicador utilizado. Podem ser usados indicadores de processo, teste Bowie-Dick, de parâmetro simples, 
multiparamétrico, integrador e emuladores.  

 
I. Os indicadores químicos de processos podem vir na própria embalagem ou na forma de fita adesiva. As fitas 

adesivas para autoclave apresentam listas brancas diagonais que se tornam pretas após a esterilização 
II. Os indicadores químicos devem ser usados, externamente, em todas as embalagens a serem esterilizadas e 

indicam que a temperatura selecionada para a esterilização foi atingida em um determinado momento. 
Permitem identificar o pacote que foi processado. 

III. O teste Bowie e Dick é específico para detectar a presença do ar residual no interior de autoclaves com bomba 
de vácuo. O ar entre os pacotes ou no interior deles dificulta a penetração do vapor saturado. Este teste deve 
ser realizado no primeiro ciclo de esterilização do dia (antes da primeira carga processada). 

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item III está correto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 21. Dos deveres fundamentais do código de ética Art. 8º. A fim de garantir a fiel aplicação deste 

Código, o cirurgião- dentista, os profissionais técnicos e auxiliares, e as pessoas jurídicas, que exerçam 
atividades no âmbito da Odontologia, devem cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, 
e com discrição e fundamento, comunicar ao Conselho Regional os fatos de que tenham conhecimento e 
caracterizem possível infringência do presente Código e das normas que regulam o exercício da Odontologia.   

Constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética:  
 

I. Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno 
desempenho do exercício profissional. 

II. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, somente ao exercer a 
profissão no setor público. 

III. Propugnar pela harmonia na classe. 
 

Dos itens acima: 
 

(A) apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) apenas os itens II e III estão corretos. 
(C) apenas o item II está correto. 
(D) apenas os itens I e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
  



QUESTÃO 22. Do capítulo V do relacionamento, seção I com o paciente do código de ética Art.11. Constitui 
infração ética:  

 
I. Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do 

seu responsável legal, exceto em casos de urgência ou emergência. 
II. Opor-se a prestar esclarecimentos e/ou fornecer relatórios sobre diagnósticos e terapêuticas, realizados no 

paciente. 
III. Propor ou executar tratamento fora do âmbito da Odontologia. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item I está correto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 23. Os profissionais da Odontologia deverão manter, no prontuário, os dados clínicos necessários para 

a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, nome, 
assinatura e número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia.  

Constitui infração ética: 
 

I. Dar ao paciente ou periciado, acesso a seu prontuário, lhe fornecer cópia quando solicitada, dar explicações 
necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. 

II. Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu 
representante legal. 

III. Usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica 
privada.  

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 24. Compete ao _____________ internar e assistir paciente em hospitais públicos e privados, com ou 

sem caráter filantrópico, respeitadas as normas técnico-administrativas das instituições.  
 

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

(A) Técnico em saúde bucal. 
(B) Auxiliar em saúde bucal. 
(C) Cirurgião-dentista. 
(D) Familiar. 
(E) Responsável legal. 

 
  



QUESTÃO 25. A resolução CFO 196/2019 – autoriza a divulgação de autor- retratos (selfie) e de imagens relativas 
ao diagnóstico e ao resultado final de tratamentos odontológicos, e dá outras providências. 

 
I. Constitui infração ética publicações de antes, durante e depois. Por esse motivo, o Conselho Federal de 

Odontologia proíbe a exposição de imagens de “durante” o procedimento.  
II. Não estão autorizadas imagens de diagnóstico e da conclusão de procedimento por pessoas jurídicas, as 

clínicas. A regulamentação é clara: a divulgação é permitida apenas por quem realiza o procedimento, ou 
seja, a divulgação do próprio Cirurgião-Dentista que executou o procedimento. 

III. A resolução 196 ressalta, ainda, que nas imagens deve constar o nome do profissional que realizou o 
procedimento e o número da inscrição junto ao respectivo CRO. No caso de clínica, pessoa jurídica, não atende 
a resolução 196 e, consequentemente, não pode fazer esse tipo de divulgação. No caso de pessoas jurídicas, 
permanece proibida a divulgação. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 26.  As suturas são articulações fibrosas, possuindo tecido fibroso como elemento de união. São 

suturas presentes no crânio, exceto:  
 

(A) Gonfose. 
(B) Temporoparietal. 
(C) Lambdoide. 
(D) Sagital.  
(E) Escamosa.  

 
QUESTÃO 27. A morfologia das cavidades pulpares não pode ser alterada pelo fator:  

 
(A) Reabsorção dentinária interna. 
(B) Deposição de dentina terciária ou reparativa. 
(C) Deposição de dentina secundária.  
(D) Aumento da cavidade pulpar devido ao avanço da idade. 
(E) Reabsorção externa.  

 
QUESTÃO 28. Para localização das estruturas do órgão dental, é indispensável conhecer os termos que são 

utilizados para sua identificação. Os declives/inclinação da cúspide são as faces inclinadas ou cristas que 
formam um ângulo na extremidade da cúspide quando vista a partir do aspecto facial ou lingual. Essas 
inclinações das cúspides podem ser chamadas:  

 
(A) Ramos das cúspides ou cristas da cúspide. 
(B) Inclinação piramidal oclusal. 
(C) Inclinação piramidal incisal. 
(D) Face interna da cúspide e face externa da cúspide.  
(E) Ramos cúspiedais. 

 
QUESTÃO 29. Qual é o dente mais longo da arcada dentária humana? 

 
(A) Primeiro pré-molar inferior. 
(B) Canino superior. 
(C) Incisivo central superior. 
(D) Primeiro pré-molar superior. 
(E) Canino inferior. 

 
  



QUESTÃO 30. Qual elemento abaixo é considerado trirradicular? 
 

(A) nº 26 - primeiro molar superior. 
(B) nº 14 - primeiro pré-molar superior. 
(C) nº 36 - primeiro molar inferior. 
(D) nº 34 - primeiro pré-molar inferior. 
(E) nº 25 - segundo pré-molar superior. 

 
QUESTÃO 31. Qual parte da cavidade oral não é recoberta pela mucosa especializada? 

 
(A) Palato mole. 
(B) Lábios. 
(C) Dorso da língua. 
(D) Gengiva.  
(E) Assoalho lingual.  

 
QUESTÃO 32. Quais elementos se encontram mais, frequentemente, relacionados com o soalho do seio maxilar? 
 
(A) 46 e 36  
(B) 16 e 12. 
(C) 23 e 24. 
(D) 21 e 22.  
(E) 11 e 21. 

 
QUESTÃO 33. Qual característica é atribuída ao cimento de ionômero de vidro:  

 
(A) Liberação de hidróxido de cálcio. 
(B) Liberação de íons metálicos.  
(C) Liberação de água.  
(D) Liberação de flúor. 
(E) Liberação de mercúrio.  

 
QUESTÃO 34. De acordo com a OMS, a promoção de saúde bucal em escolas objetiva desenvolver estilos de vida 

saudáveis e práticas de autocuidado. Uma abordagem integrada que desenvolva ações de políticas de saúde 
na escola focadas no aspecto educacional e em articulação com a saúde pode interferir nos fatores de riscos 
comuns e contribuir, efetivamente, para a saúde bucal dos educandos. 

 
Nesse contexto, a avaliação de saúde bucal tem como objetivo minimizar: 

 
(A) Possíveis riscos a que as crianças e adolescentes estejam expostos no ambiente escolar e no território em 

que vivem, buscando estratégias de enfrentamento tanto individuais quanto coletivas, por meio de um 
trabalho de uma prática intersetorial que contemple a participação dos profissionais de educação e saúde. 

(B) Possíveis riscos a que, somente, as crianças estejam expostas no ambiente escolar e no território em que 
vivem. 

(C) Possíveis riscos a que as crianças e adolescentes estejam expostos no ambiente escolar, apenas. 
(D) Possíveis riscos a que as crianças e adolescentes estejam expostos no ambiente escolar e no território em 

que vivem, buscando somente estratégias de enfrentamento individuais, por meio de um trabalho de uma 
prática intersetorial que contemple a participação dos profissionais de educação e saúde. 

(E) Possíveis riscos a que, somente, as crianças de até 10 anos estejam expostas no ambiente escolar e no 
território em que vivem.  

 
  



QUESTÃO 35. A atuação intersetorial preconizada pelo PSE deve ser também ____________, envolvendo a 
equipe de saúde bucal e os demais membros das Equipes de Atenção Básica assim como os profissionais de 
educação. Isso representa uma oportunidade para a atenção integral à saúde da comunidade escolar pela 
ação conjunta, complementar e integrada, de acordo com as necessidades e demandas dessa população. 

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

 
(A) Monodisciplinar.  
(B) Individual. 
(C) Centralizada. 
(D) Interdisciplinar.  
(E) Comunitária. 

 
QUESTÃO 36. O ACD pode exercer as seguintes funções sob a supervisão do cirurgião dentista ou do THD: 

 
I. Preparar e organizar instrumental e materiais necessários. 
II. Preencher fichas clínicas e manter o arquivo e o fichário em ordem. 
III. Participar do gerenciamento de insumos. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 37. A organização dos serviços de saúde envolve o atendimento ao usuário nas Unidades Básicas de 

Saúde e outras atividades realizadas para a população de suas respectivas áreas de abrangência. Uma forma 
de organizar o trabalho em saúde é adotar o trabalho em equipe, em que os profissionais, de acordo com 
seus conhecimentos e com os recursos disponíveis, buscam a melhor solução que cada problema exige. 

 
Compete ao auxiliar de consultório dentário: 

 
I. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 

planejamento local e protocolos de atenção à saúde. 
II. Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados. 
III. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) apenas os itens II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) apenas o item III está correto. 
(D) todos os itens estão corretos. 
(E) apenas os itens I e III estão corretos. 

 
  



QUESTÃO 38. Não compete ao auxiliar de consultório dentário: 
 

I. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
II. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação 

em saúde bucal. 
III. Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências 

e pequenas cirurgias ambulatoriais.  
 

Dos itens acima: 
 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(D) Apenas o item I está correto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 39. Quais são as duas modalidades específicas que integra a Atenção Domiciliar?  

 
(A) Assistência domiciliar e Visita domiciliar. 
(B) Assistência domiciliar e Gestão domiciliar. 
(C) Assistência domiciliar e Internação domiciliar. 
(D) Assistência domiciliar e Fiscalização domiciliar.   
(E) Assistência domiciliar e Controle domiciliar. 

 
QUESTÃO 40. As ações educativas no nível coletivo podem ser feitas com os seguintes enfoques: 

 
I. População: atividades educativas voltadas para a população como um todo. Existem fatores de risco comuns 

a várias doenças, tais como tabagismo, alcoolismo, exposição ao sol sem proteção e dieta inadequada, entre 
outros, e que devem ser abordados em conjunto no nível da equipe de saúde, de forma multiprofissional. 

II. Grupos e espaços sociais: identificar no território possíveis grupos para serem trabalhados a partir de critérios 
de risco, possibilidade de atuação e recursos disponíveis. 

III. Famílias: incluir as atividades educativas na rotina do trabalho dos agentes comunitários de saúde e da 
Equipe Saúde da Família, a partir de critérios de risco ou da identificação do núcleo familiar como um fator 
determinante no processo saúde-doença. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) apenas os itens II e III estão corretos. 
(B) todos os itens estão corretos. 
(C) apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) apenas os itens I e II estão corretos. 
(E) apenas II está correta. 
 


