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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, DE 12 DE JANEIRODE 2016. 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do início da 

prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 4 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta 

azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal 

imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e assine o 

cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão resposta é de 

inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em caso de erro do 

candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem 

como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso público; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 3 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de seu 

início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os cartões 

resposta, bem como, o envelope lacrado contendo todos os cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça um X 

ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

1. Na atualidade, ouvimos com mais frequência a expressão lavagem de dinheiro. Entre outras 

possíveis conceituações, uma forma simples de defini-la é: 

a) Refere-se a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem 

ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma 

origem lícita. 

b) Forma pela qual os governos calculam o montante de riquezas produzidas pelo país em um 

determinado período de tempo. 

c) Método utilizado pelo sistema financeiro mundial para a elaboração de seus balanços anuais, de 

modo a garantir a distribuição dos lucros obtidos entre seus acionistas. 

d) Operação realizada de tempos em tempos pelas autoridades financeiras de um país para tirar de 

circulação moedas e cédulas falsas. 

 

2. Segundo o site http://educacao.uol.com.br/,  “ A demanda anual de biodiesel no Brasil é estimada 

em 1,2 bilhões de litros. O país se prepara para ocupar posição de pioneirismo na produção e no comércio 

mundial desse combustível, apesar das dúvidas existentes no mercado externo quanto à possibilidade de 

o biodiesel servir, realmente, como alternativa ao petróleo”. 

Nesse contexto, a matriz energética brasileira vem passando por significativas mudanças, sobretudo em 

função da busca de fontes alternativas derivadas dos chamados agro combustíveis. A produção desses 

combustíveis provoca alterações tanto nas áreas cultivadas quanto nas relações sociais do campo 

brasileiro, especialmente pela expansão de alguns cultivos agrícolas.  

O principal cultivo, ligado aos agro combustíveis, responsável por essas alterações é a (o): 

a) Algodão 

b) Mamona 

c) Milho 

d) Soja 

 

3. O Brasil já teve várias unidades monetárias, o réis, foi a primeira, sendo herança da colonização e 

mantido após a Independência, em 1822. Nos anos 40 entra em cena o cruzeiro, nos anos 60, o cruzeiro 

novo, anos 70, o cruzeiro novamente, nos anos 80, o cruzado e em seguida cruzado novo. Nos anos 90, o 

cruzeiro, cruzeiro real e o real, moeda que circula até os dias atuais. (Adaptado de www1.folha.uol.com.br). 

A partir do exposto, em que ano da década de 90, entrou em vigor o real? 

a) 1991 

b) 1994 

c) 1996 

d) 1995 

 

4. Em 2015, a Proposta de Emenda Constitucional nº 66, a chamada PEC das Domésticas, foi 

sancionada pela presidente e publicada no Diário Oficial. Ela equipara os direitos trabalhistas dos 

empregados domésticos aos dos trabalhadores formais. Entre as alternativas a seguir, A PEC traz, 

como avanço a empregados domésticos, entre outros, a garantia de: 

a) Jornada de trabalho de 30 horas semanais 

b) Férias facultativas 

c) Adicional de insalubridade 

d) Direito a FGTS 

 

 

http://educacao.uol.com.br/
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5. Os meios de comunicação têm revelado várias 

denúncias de atos de corrupção, envolvendo empresários e 

autoridades brasileiras. O país é seriamente afetado por tais 

fatos. Analise as proposições a seguir, assinalando a 

opção correta sobre o tema: 

a) Devido sua enorme capacidade de produção e do 

grande mercado consumidor, os problemas políticos ainda 

não refletiram na economia brasileira. Os índices de consumo 

e de confiança não foram abalados. 

b) As adversidades no campo político afetam a esfera 

econômica e tendem, se não forem sanadas, tendem a 

agravar a situação do país. 

c) A crise política, felizmente, não tem provocado danos 

maiores na economia. Exemplo disto, é manutenção das 

notas positivas da economia brasileira, pelas principais agências internacionais. 

d) Os efeitos da crise política chegam, por exemplo, ao mercado cambial. O aumento do valor do 

Real, frente a diversas moedas estrangeiras, tem causado impacto positivo  nas exportações brasileiras. 

 

6. Os movimentos de imigração para o Brasil se intensificaram desde 2012, especialmente de 

haitianos, bolivianos, espanhóis, franceses e americanos. Sendo do Haiti os principais migrantes, 

devido o país ter sido atingido nos últimos anos por desastres naturais que agravaram problemas já 

crônicos do país,  principalmente o terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter que ocorreu no dia 12 

de janeiro de 2010, provocando uma série de feridos, desabrigados e mortes. Diversos edifícios 

desabaram inclusive o palácio presidencial: (Adaptado de http://brasilescola.uol.com.br/ ). 

A capital desse país chama-se: 

a) Porto Príncipe. 

b) São José. 

c) San Salvador. 

d) Havana. 

 

7. A Lei n. 11.340/2006, entre outros aspectos, trata sobre o crime de ameaça praticado no contexto 

de violência doméstica, essa lei é conhecida como: 

a) Lei de defesa do Idoso 

b) Lei de defesa da Criança 

c) Lei Maria da Penha 

d) Lei de defesa dos Adolescentes 

 

8. O Brasil é um país com extenso litoral, o oceano que banha nosso território é o: 

a) Índico. 

b) Pacífico. 

c) Atlântico. 

d) Glacial Ártico.  
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9. A crise dos refugiados na Europa tem 

produzido muita discussão e gerado muitos 

problemas de ordem política e humanitária. Sobre 

esse contexto, assinale a proposição incorreta: 

a) A instabilidade política provocada pelas 

guerras civis, sobretudo pela guerra civil na Síria e 

pela atuação da facção terrorista Estado Islâmico em 

boa parte do território sírio é uma das razões dessa 

migração. 

b) Durante o primeiro semestre de 2015, houve 

uma grande leva de migrações de povos 

muçulmanos para países europeus, principalmente 

de pessoas  que deslocaram-se de países islâmicos, 

sobretudo da Arábia Saudita e Do Iraque. 

c) A Turquia, que assimilou um enorme contingente de refugiados  vêm restringindo a entrada desses 

refugiados, que partem em direção ao leste e ao sul da Europa. 

d) A  decisão de cada país europeu em aceitar ou não os refugiados geram uma crise de teor ético e 

político ao mesmo tempo, além de divergências culturais  entre muçulmanos e europeus. 

 

10. Segundo a reportagem de David Cohen, na  Revista Época em  25/05/2009: 

 

O Brasil em 2020 

Será, é claro, um Brasil diferente sob vários aspectos. A 

maior parte deles, imprevisível. Uma década é um 

período longo o suficiente para derrubar certezas 

absolutas (ninguém prediz uma Revolução Francesa, 

uma queda do Muro de Berlim ou um ataque às torres 

gêmeas de Nova York). Mas é também um período de 

maturação dos grandes fenômenos incipientes — dez 

anos antes da popularização da internet já era possível 

imaginar como ela mudaria o mundo. Da mesma forma, 

fenômenos detectáveis hoje terão seus efeitos mais 

fortes a partir de 2020. 

 

Com base no enunciado e na figura, observe as afirmações abaixo, assinalando V (verdadeiro) ou F 

(falso). 

( ) A diminuição da fecundidade no Brasil deve-se às transformações econômicas e sociais que se 

acentuaram na primeira metade do século XX devido à intensa necessidade de mão de obra no campo, 

inclusive de mulheres, fato este que elevou o país ao patamar de agrário-exportador. 

( ) Devido à mudança do papel social da mulher do século XX, ela deixa de viver, exclusivamente, no 

núcleo familiar, ingressando no mercado de trabalho e passando a ter acesso ao planejamento familiar e a 

métodos contraceptivos. Esses aspectos, conjugados, explicam a diminuição vertiginosa das taxas de 

fecundidade no Brasil. 

( ) As quedas nas taxas de natalidade de um país levam, ao longo do tempo, ao envelhecimento da 

população (realidade da maioria dos países desenvolvidos). Neste sentido, verifica-se uma forte tendência 

a um mercado de trabalho menos competitivo e exigente, demandando menos custos do Estado com os 

aspectos sociais. 
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Dessa forma, a sequência correta, de cima para baixo é: 

a) F – V – F;      

b) F – V – V; 

c) V – V – F; 

d) V – F – V; 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões 11, 12 e 13: 

 

O Pavão 

 

             Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas 

andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. 

O que há são minúsculas bolhas d´água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um 

arco-íris de plumas. 

            Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de 

elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade. 

           Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! Minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e 

estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de 

glórias e me faz magnífico. 

(BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: Record, 1996, p. 120)  

  

11. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto: 

a) O narrador descobriu que nas penas do pavão há pigmentos em que a luz se fragmenta; 

b) O narrador fez uma comparação do pavão com a beleza que algumas modelos ostentam pelas 

passarelas; 

c) O narrador considera que, assim como o pavão, o estilo imponente é que assegura beleza à arte; 

d) O narrador faz uma reflexão sobre simplicidade, tomando o pavão como exemplo. 

 

12. Em “O pavão é um arco-íris de plumas”, temos uma figura de linguagem denominada: 

a) comparação; 

b) metáfora; 

c) catacrese; 

d) metonímia. 

 

13. Escreve-se com S, assim como esplendor, as palavras da alternativa: 

a) E..plêndido -  e..plendoroso -  e..cursão -  e..tensão;  

b) E..terno -  e..plendor -  e..pansão -  e..travasar,  

c) E..trair -  e..tender -  e..tirar -  e..pectro, 

d) E..plêndido -  e..piral -  e..premer -  e..tender. 
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14. As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o tipo de conjunção que as 

introduz. Assinale a alternativa que não traz nos parênteses a classificação correta: 

a) O boiadeiro toca o berrante e chama os companheiros. (Aditiva) 

b) Os mandacarus se erguem cheios de espinhos, mas não escapam da seca. (Adversativa) 

c) As aroeiras resistem à seca, no entanto seus galhos estão sem folhas. (Conclusiva) 

d) Os boiadeiros não só vão deixando marcas, mas também saudades. (Aditiva) 

 

Leia o texto abaixo e depois responda à questão 15: 

 

 Cerca de 315 milhões de africanos vivem com menos de um dólar por dia – 84 milhões deles estão 

desnutridos. Um terço da população não sabe o que é água encanada 

e mais da metade não tem acesso a hospitais. Sem garantias básicas, o continente vira ninho de conflitos 

de terra, ditaduras e terroristas que podem agir na Europa ou nos EUA. (...) Com tantos problemas, nada 

melhor que receber ajuda do resto do mundo, certo? Pois é no meio dessa empolgação para fazer a 

pobreza virar história que o economista queniano James Shikwati grita para o mundo: “Pelo amor de Deus, 

parem de ajudar a África”. 

     Fonte: Revista Superinteressante, edição 240- junho; 2007,p. 87. 

15. “Cerca de 315 milhões de africanos vivem com menos de um dólar por dia – 84 milhões deles estão 

desnutridos.” Considerando que deles se refere aos 315 milhões de africanos que vivem com menos de 

um dólar por dia, é possível deduzir que: 

a) Apenas 40% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

b) Mais de 30% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

c)  Cerca de 26% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

d) Menos de 20% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

 

MATAMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16. Para distribuir 450 litros de um refrigerante em garrafas de 300 mL, quantas garrafas são 

necessárias? 

a) 850 garrafas; 

b) 1000 garrafas; 

c) 1200 garrafas; 

d) 1500 garrafas; 

 

17. Qual é o número que deve ser somado a 10, 12, x e 16 para que a média aritmética seja 15,5.  
a) 24; 

b) 20; 

c) 30; 

d) 18; 

 

18. Numa eleição, 65000 pessoas votaram. O candidato que venceu recebeu 55% do total dos votos. O 

outro candidato recebeu 60% dos votos do candidato que venceu. Os demais foram votos brancos ou 

nulos. Quantos votos cada candidato recebeu respectivamente? 

a) Cada um recebeu 35000 e 30000; 

b) Cada um recebeu 35750 e 21450; 

c) Cada um recebeu 31000 e 34000; 

d) Cada um recebeu 34750 e 21250; 
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19. Num saco há bolas de vôlei e basquete, num total de 15 bolas. Se colocarmos 2 bolas de vôlei e 

tirarmos 3 de basquete, ficamos com igual número de bolas dos dois tipos. Quantas bolas de cada tipo há 

no saco? 

a) 7 bolas de vôlei e 8 de basquete; 

b) 5 bolas de vôlei e 10 de basquete; 

c) 3 bolas de vôlei e 12 de basquete; 

d) 10 bolas de vôlei e 5 de basquete; 

 

20. Um colecionador possui um número de moedas antigas compreendido entre 150 e 200. Agrupando 

essas moedas de 12 em 12, de 15 em 15 e de 36 e 36, sempre sobram 10 moedas. Quantas moedas tem 

esse colecionador? 

a) 160 moedas; 

b) 175 moedas; 

c) 190 moedas; 

d) 200 moedas; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21 – Segundo Art. 2º. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, a soberania 

popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, 

nos termos desta Lei, mediante, exceto: 

a) plebiscito 

b) votação direta 

c) referendo 

d) iniciativa popular 

 

22 – Segundo Art. 3º. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, São símbolos do 

Município: 

a) o Brasão Municipal; 

b) a Bandeira;  

c) o Hino Municipal, 

d) Todas as alternativas 

 

23 – Segundo Art. 14. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste,  Além de outros 

casos previstos nesta Lei Orgânica, ao Município‚ será vedado, exceto: 

a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 

com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da Lei, a 

colaboração de interesse público; 

b) Recusar fé‚ aos documentos públicos;  

c) Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si; 

d) É vedada a interrupção da continuidade territorial do Município ou de distrito origem. 

 

24 – Segundo Art. 18. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, São estáveis 

após _______ anos de efetivo exercício os servidores nomeados parta cargos de provimento efetivo em 

virtude de concurso público. Assinale a alternativa correta. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
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25 - Segundo Art. 17. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, O servidor, 

observadas as disposições da Constituição Federal e da legislação federal pertinente, será aposentado: 

a) por invalidez, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de 

acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei; 

b) compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição; 

c) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público 

e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

d) toda as alternativas estão corretas 

 

26 - Entende-se que o acesso à água tratada é fundamental para as condições de saúde da população. 

Assim, viabilizar políticas públicas que garantam a implantação da_______________, ampliação do 

programa aos municípios com sistemas de tratamento é a forma mais abrangente e socialmente justa de 

acesso ao flúor. Neste sentido, desenvolver ações intersetoriais para ampliar a águas no Brasil é uma 

prioridade governamental, garantindo-se continuidade e teores adequados nos termos da lei 6.050 e 

normas complementares, com a criação e/ou desenvolvimento de sistemas de vigilância compatíveis. A 

organização de tais sistemas compete aos órgãos de gestão do SUS. Assinale a alternativa correta. 

a) gaseificação das aguas 

b) cloração das águas 

c) fluoretação das águas 

d) nenhuma das alternativas 

 

27 - A aplicação tópica de flúor (ATF) visa à prevenção e controle da cárie, através da utilização de 

produtos fluorados (soluções para bochechos, gel-fluoretado e verniz fluoretado), em ações coletivas. Para 

instituir a ATF recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica (risco) de diferentes grupos 

populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF com abrangência universal é 

recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações abaixo. 

Assinale a alternativa correta. 

a) exposição a flúor na água há menos de 15 anos; 

b) menos de 10% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade; 

c) exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 1,00 ppm F); 

d) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade; 

 

28 - Realização da Conferência Internacional de Saúde de Alma-Ata. Decorrente do paradigma da 

Medicina Comunitária, fortemente influenciada pelas definições da Conferência de Alma-Ata surgiu a 

“Odontologia Simplificada” que se colocava como uma nova opção frente à dicotomia prevenção-cura. 

Embora esta proposta não tenha se consolidado no país, pois não conseguiu alterar a lógica programática 

do Sistema Incremental, ela trouxe ganhos importantes como a formação e incorporação de pessoal 

auxiliar, o trabalho em equipe, uma nova concepção de espaços físicos, o desenvolvimento da ergonomia, 

a ênfase na prevenção (criação de escovários) e a educação em saúde bucal nas escolas públicas de 

primeiro grau. Houve a expansão do PIASS a todo o território nacional. Em que ano aconteceu? 

a) 1978 

b) 1979 

c) 1980 

d) 1981 
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29 – A portaria N.º ________________Estabelece incentivo financeiro para a reorganização da atenção à 

saúde bucal prestada nos municípios por meio do Programa de Saúde da Família. Assinale a alternativa 

correta. 

a) 1441/GM em 28 de dezembro de 2000 

b) 1442/GM em 28 de dezembro de 2000 

c) 1443/GM em 28 de dezembro de 2000 

d) 1444/GM em 28 de dezembro de 2000 

 

30 – Segundo Art. 3º da portaria de incentivos financeiros de atenção a saúde bucal, os municípios que se 

qualificarem às ações de saúde bucal receberão incentivo financeiro anual por equipe implantada, de 

acordo com a composição e com seguintes valores. Assinale a alternativa correta. 

a) Modalidade I – Um cirurgião-dentista e um atendente de consultório dentário – R$ 10.000,00. 

b) Modalidade II – Um cirurgião-dentista, um atendente de consultório dentário e um técnico de higiene 

dental - R$ 12.000,00. 

c) Modalidade II – Um cirurgião-dentista, um atendente de consultório dentário e um técnico de higiene 

dental - R$ 16.000,00. 

d) todas as alternativas 

 

31 – Segundo Art. 4º da portaria de incentivos financeiros de atenção a saúde bucal, Estabelecer a 

seguinte relação de equipes de saúde bucal por equipe de saúde da família: 

a) Cada equipe de saúde bucal deverá atender em média 6.900 (seis mil e novecentos) habitantes; 

b) Para cada equipe de saúde bucal a ser implantada, deverão estar implantadas duas equipes de saúde 

da família; 

c) Para os municípios com menos de 6.900 (seis mil e novecentos) habitantes, poderá ser implantada uma 

equipe de saúde bucal com uma ou duas equipes de saúde da família implantadas.  

d) todas as alternativas estão corretas 

 

32 – Segundo Art. 7º da portaria de incentivos financeiros de atenção a saúde bucal, O banco de dados do 

___________________ , deverá ser alimentado mensalmente com as informações das ações 

desenvolvidas pela equipe de saúde bucal e fornecerá os dados necessários para o cálculo do incentivo de 

Saúde Bucal. Assinale a alternativa correta 

a) Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB 

b) Sistema de Informação de Atenção Básica - SARGSUS 

c) Sistema de Informação de Atenção Básica - DATA SUS 

d) Todas as alternativas 

 

33- O ________foi implantado em 1998 em substituição ao Sistema de Informação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde - SIPACS, pela então Coordenação da Saúde da Comunidade/Secretaria 

de Assistência à Saúde, hoje Departamento de Atenção Básica/Secretaria de Atenção à Saúde, em 

conjunto com o Departamento de Informação e Informática do SUS/Datasus/SE, para o acompanhamento 

das ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes  do Programa Saúde da Família - 

PSF. 

a) SIAB 

b) DATA SUS 

c) SARGSUS 

d) nenhuma das alternativas 
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34 -  O SIAB foi desenvolvido como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde e incorporou em 

sua formulação conceitos como  _______________ completamente inserido no contexto de reorganização 

do SUS no país, o que fez com que assumisse características distintas dos demais sistemas existentes. 

Tais características significaram avanços concretos no campo da informação em saúde. Assinale a 

alternativa correta. 

a) território,  

b) problema  

c) responsabilidade sanitária, 

d) todas as alternativas 

 

35 - O SIAB é um sistema idealizado para agregar e para processar as informações sobre a população 

visitada. Estas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e 

analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados. São instrumentos de coleta de dados, 

exceto? 

a) cadastramento das famílias - Ficha A; 

b) acompanhamento de gestantes - Ficha B-GES;  

c) relatórios de produção e marcadores para avaliação - Relatório PMA2 e PMA4 

d) acompanhamento de hipertensos - Ficha B-HA; 

 

36 - O Relatório PMA2-Complementar consolida _________________a produção das equipes de atenção 

básica, por área. Nele constam informações que classificam e quantificam os tipos de demanda atendida 

pelo profissional médico, atendimentos na área de saúde dental realizados pelo dentista e enfermeiro, 

além dos tipos de atendimento realizado pelo cirurgião dentista, seus encaminhamentos e vigilância em 

saúde bucal. Assinale a alternativa correta. 

a) diariamente 

b) semanalmente 

c) mensalmente 

d) trimestralmente 

 

37- É uma mancha branca ou cinzenta, que se desenvolve na boca, ou no interior da bochecha, é a reação 

da boca de irritação crônica das membranas mucosas da boca. Estamos falando de: 

a) Leucoplasia 

b) Mononucleose 

c) Condiloma  

d) Nenhuma das alternativas está correta 

 

38 - __________é um ramo da odontologia que especializa-se no diagnóstico, prevenção e tratamento das 

irregularidades dentais e faciais. A sua prática requer habilidade profissional no design, aplicação e 

controle dos aparelhos corretivos (braquetes) para levar os dentes, lábios e arcadas à um alinhamento 

apropriado e alcançar um equilíbrio facial. Assinale a alternativa correta. 

a) periodontia 

b) ortodontia 

c) maloclusões 

d) todas as alternativas 
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39 - Os instrumentais em odontologia tem como função possibilitar ao odontólogo realizar os 

procedimentos de atendimento ao paciente. O auxiliar do cirurgião dentista tem como dever conhecer os 

instrumentais e suas funções, para organiza-los e prover o odontólogo dos mesmos. Cada tipo de 

instrumental pode ter variações criadas para facilitar seu uso. Assinale a alternativa correta quanto a 

utilização dos equipamentos abaixo. 

a) escavador de dentina - auxilia na remoção da dentina cariada 

b) espelho clínico - tem como função detectar falhas na estrutura dental 

c) sonda exploradora - permite a visualização das estruturas bucais, constituído de cabo e espelho 

d) todas  as alternativas  

 

40 - Os instrumentais em odontologia tem como função possibilitar ao odontólogo realizar os 

procedimentos de atendimento ao paciente. O auxiliar do cirurgião dentista tem como dever conhecer os 

instrumentais e suas funções, para organiza-los e prover o odontólogo dos mesmos. Cada tipo de 

instrumental pode ter variações criadas para facilitar seu uso. Qual o conceito mais correto para o ARCO 

DE YONG E ALICATE DE AINSWORTH? 

a) usada em diversas aplicações, sendo a mais comum a manipulação de resina acrílica 

b) usado para separar tecidos moles do osso, vários modelos na figura abaixo o de Molt 

c) para isolamento absoluto, onde será colocado o lençol de borracha e perfurado com ao alicate de 

Ainsworth 

d) nenhuma das alternativas  

 

 

 


