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Questão: 12 – Auxiliar de Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2100587 

A questão de número 12 cobrou a definição de contaminação e admitiu a 

alternativa letra D como a correta (entrada de microrganismos em algum objeto, 

material ou ambiente). Entretanto, a alternativa letra A também de trata de 

contaminação (processo pelo qual ocorre invasão por microrganismos com 

doença manifestada), devendo assim, ser a questão anulada. 

Questão: 12 

12 – Define-se contaminação como: 

a) Processo pelo qual ocorre invasão por microrganismos com doença 

manifestada. 

b) Infecções que se desenvolvem durante o período de hospitalização. 

c) Conjunto de operações que objetiva destruir (ou remover) todas as 

formas possíveis de microrganismos. 

d) Entrada de microrganismos em algum objeto, material ou 

ambiente. 

e) A presença de microrganismos e sua aderência aos tecidos do 

hospedeiro, com proliferação, invasão local e ampla disseminação. 

Parecer: 

Indeferido. O Processo pelo qual ocorre invasão por microrganismos com ou 

sem doença manifestada é denominado INFECÇÃO, não contaminação. 

http://www.cirurgia.vet.ufba.br/arquivos/docs/aulas/06.pdf 

 

 

Questão: 14 – Auxiliar de Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2099670 

Erro na elaboração da QUESTÃO 14 do caderno de prova do cargo para Auxiliar 

de Odontólogo, do concurso 001/2021 da Prefeitura Municipal de Xavantina.  

Venho por meio deste pedir a anulação da questão 14 da prova para o cargo de 

Auxiliar de Odontólogo do concurso 001/2021 da prefeitura Municipal de 

Xavantina.  

A mesma tratava dos desinfetantes usados para desinfecção, pedindo 

respectivamente a classificação quanto o grau de desinfeção dos mesmos. 

Sendo que o item III tratava do iodo, álcool e compostos fenólicos.  

Porem o álcool só é considerado um desinfetante quando sua concentração é de 

60% a 90%. (Segundo o Manual de Limpeza e Desinfeção de Superfícies da 

ANVISA.) Sendo assim não existe alternativa correta, já que não podemos 

considerar qualquer tipo de álcool um desinfetante, tão pouco classifica-lo em 

grau de desinfecção.  

 

segue em anexo Manual de limpeza e desinfecção de superfícies da ANVISA  

usado como fundamentação teórica. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2798/2

099670/f65ce24ea4f24a077aa0a79395424ff6.pdf 

http://www.cirurgia.vet.ufba.br/arquivos/docs/aulas/06.pdf


Questão: 14 

14 – A desinfecção é a remoção dos microrganismos, não, necessariamente, 

dos esporos, de superfícies como móveis, paredes, salas e baias. Sobre os 

desinfetantes, temos: 

I – Glutaraldeído e formaldeído. 

II – Compostos com amônia quaternária ou mercúrio. 

III – Iodo, álcool, compostos fenólicos. 

Os desinfetantes descritos, nos itens, são, respectivamente: 

a) 3º grau, 2º grau, 1º grau. 

b) 2º grau, 1º grau, 3º grau. 

c) 1º grau, 3º grau, 2º grau. 

d) 2º grau, 3º grau, 1º grau. 

e) 1º grau, 2º grau, 3º grau. 

Parecer: 

Indeferido. O recurso não assiste razão, pois de acordo com a Universidade do 

Rio Grande do Sul, A desinfecção é a remoção dos microrganismos, não 

necessariamente dos esporor, de superfícies como móveis, paredes, salas e 

baias. Desinfetantes de 1o grau: glutaraldeído e formaldeído, realizam 

esterilização. Desinfetantes de 2o grau: iodo, álcool, compostos fenólicos, 

desnaturam proteínas dos microrganismos, mas não destoem os esporos. 

Desinfetantes de 3o grau: compostos com amônia quaternária ou mercúrio, não 

eliminam vírus ou esporos. 

http://www.ufrgs.br/blocodeensinofavet/ensino/tecnica-cirurgica/assepsia-

cirurgica 

 

Questão: 16 – Auxiliar de Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2100587 

A questão de número 16 cobrou como atuam os cimentos ionômeros de vidro 

quando utilizados como material de proteção. Porém, existem a classificações 

que divide os cimentos de ionômeros de vidro, conforme TAY E LYNCH (1989): 

Tipo I: indicados para a cimentação de incrustações, coroas, prótese e 

dispositivos ortodônticos; Tipo II: indicados para restaurações; Tipo III: indicados 

para forramentos ou base e selamentos de cicatrículas e fissuras; Tipo IV: 

indicados para as mesmas indicações do tipo I a III. Verifica-se, portanto, que as 

alternativas A, B e C poderiam estar corretas, porém, era impossível saber pois a 

questão não estava clara, e em sendo assim, deve ser anulada. 

Questão: 16 

16 – Quando os cimentos ionômeros de vidro são utilizados como material de 

proteção, atuam como: 

a) Seladores. 

b) Forradores. 

c) Restauradores. 

d) Debridantes. 

e) Conservantes. 

Parecer: 

Indeferido. O recurso não assiste razão, pois de acordo com a Universidade de 

São Paulo – USP, quando os cimentos ionômeros de vidro são utilizados como 

material de proteção, atuam como forradores. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5671955/mod_resource/content/1/Manua

l_2020.pdf 

http://www.ufrgs.br/blocodeensinofavet/ensino/tecnica-cirurgica/assepsia-cirurgica
http://www.ufrgs.br/blocodeensinofavet/ensino/tecnica-cirurgica/assepsia-cirurgica
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5671955/mod_resource/content/1/Manual_2020.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5671955/mod_resource/content/1/Manual_2020.pdf


 

Questão: 18 – Auxiliar de Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2100587 

A questão de número 18 cobrou a observação de um instrumental odontológico 

e indicação da alternativa que o nomeasse. Porém, a impressão da prova não 

permitia visualizar perfeitamente as pontas, e assim, não era possível distinguir o 

Cinzel da Cureta, que são matérias praticamente idênticos. A qualidade da 

impressão não pode prejudicar o candidato, motivo pelo qual, a questão deve ser 

anulada. 

Questão: 18 

18 – Observe o instrumental odontológico, abaixo, e indique a alternativa que o 

nomeie, corretamente: 

 
a) Cinzel. 

b) Cureta. 

c) Sonda. 

d) Lima. 

e) Explorador. 

Parecer: 

Indeferido. O recurso não assiste razão ao candidato, pois erros no caderno de 

prova devem ser comunicados, imediatamente, ao fiscal de sala, conforme 

orientações do caderno. O momento recursal não analisa erros materiais, e sim, 

erros técnicos quanto às questões. 
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