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Além deste caderno de prova, contendo cinquenta 

questões objetivas, você receberá do fiscal de sala: 

  uma folha destinada às respostas das questões 

objetivas; 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 

correta; 

 Verifique se seu caderno está completo, sem 

repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências; 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade e 

leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas; 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 

material transparente, com tinta preta ou azul; 

 Assine seu nome apenas nos espaços reservados; 

 Marque na folha de respostas o campo relativo à 

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 

caderno recebido; 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva 

é de sua responsabilidade e não será permitida a 

troca de folha de respostas em caso de erro; 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento 

de suas respostas. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas da prova objetiva, 

não sendo permitido anotar informações relativas 

às respostas em qualquer outro meio que não seja 

o caderno de prova; 

 A FGV coletará as impressões digitais dos 

candidatos na folha de respostas; 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas. 

 

 

 

 4 (quatro) horas é o tempo disponível para a 

realização da prova, já incluído o tempo para a 

marcação da folha de respostas da prova 

objetiva; 

 2 (duas) horas após o início da prova é possível 

retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas; 

 1 (uma) hora antes do término do período de 

prova é possível retirar-se da sala levando o 

caderno de provas. 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova; 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 

sala; 

 Usar o sanitário ao término da prova, após 

deixar a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

Texto 

Medicamentos de risco 

Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do 

dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da 

morte. Estudo publicado ontem no American Journal of Public 

Health identificou uma explosão no número de vítimas de 

overdose associada ao uso de medicamentos popularmente 

conhecidos como calmantes. Nos EUA, entre 1996 e 2013,  

o número de mortes ultrapassou em muito o crescimento, 

também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo 

período. 
(BAIMA, Cesar. O Globo, 19/02/2016) 

1 

“Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do 
dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da 
morte”. 

Esse fragmento do texto pode ser reescrito de várias maneiras, 
alterando-se a ordem de seus componentes. 

Assinale a opção que indica a alteração que se mostra 
inadequada. 

(A) “Buscar a paz e a felicidade em uma pílula frente às agruras 
do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto 
da morte”. 

(B) “Buscar, em uma pílula, a felicidade e a paz frente às agruras 
do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto 
da morte”. 

(C) “Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras 
do dia a dia pode levar também uma pessoa bem mais perto 
da morte”. 

(D) “Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras 
do dia a dia também pode levar bem mais perto da morte 
uma pessoa”. 

(E) “Frente às agruras do dia a dia, buscar a felicidade e a paz 
também pode levar, em uma pílula, uma pessoa bem mais 
perto da morte”. 

2 

“Buscar a felicidade e a paz”. 

Assinale a opção que apresenta esse fragmento do texto 
colocado adequadamente na voz passiva. 

(A) “A felicidade e a paz são buscadas”. 

(B) “É buscada a felicidade e a paz”. 

(C) “Serem buscadas a felicidade e a paz”. 

(D) “A felicidade e a paz ser buscada”. 

(E) “Tanto a felicidade quanto a paz são buscadas”. 

3 

“Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do 
dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da 
morte”. 

Assinale a opção em que um dos termos desse segmento do 
texto foi substituído de forma inadequada. 

(A) Buscar / Encontrar. 

(B) frente às / diante das. 

(C) agruras do dia a dia / agruras cotidianas. 

(D) uma pessoa / um indivíduo. 

(E) bem mais perto da morte / bem mais próximo à morte. 

4 

“Estudo publicado ontem...” 

A identificação da data do termo sublinhado se refere ao 
momento 

(A) em que foi escrito o estudo. 

(B) em que a reportagem é lida. 

(C) em que o jornal O Globo foi publicado. 

(D) em que o fato foi descoberto. 

(E) em que se identificou o aumento de vítimas. 

5 

“identificou uma explosão no número de vítimas” 

Esse segmento do texto indica 

(A) um aumento inesperado no número de vítimas. 

(B) uma redução significativa do número de mortos. 

(C) um aumento exorbitante na venda de calmantes. 

(D) um crescimento absurdo da quantidade de vítimas. 

(E) um súbito aumento no número de mortos. 

6 

“número de vítimas de overdose associada ao uso de 
medicamentos popularmente conhecidos como calmantes” 

Segundo esse segmento do texto, o número de vítimas aumentou 
em função 

(A) do crescimento do consumo de drogas. 

(B) do uso de drogas ingeridas com medicamentos. 

(C) do emprego de medicamentos associados a drogas. 

(D) da ingestão de drogas sem controle médico. 

(E) do aumento do consumo de calmantes. 

7 

Assinale a opção em que a relação entre dois termos do texto 
está indicada erroneamente. 

(A) “publicado” se refere a “estudo”. 

(B) “associada” se refere a “explosão”. 

(C) “popularmente” se refere a “conhecidos”. 

(D) “significativo” se refere a “crescimento”. 

(E) “mesmo” se refere a “período”. 

8 

“Nos EUA, entre 1996 e 2013, o número de mortes...”. 

O termo “entre 1996 e 2013” corresponde 

(A) aos anos desde 1997 até 2012. 

(B) aos anos desde 1997 até 2013. 

(C) aos anos desde 1996 até 2012. 

(D) aos anos desde 1996 até 2013. 

(E) aproximadamente aos anos citados. 
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9 

“...o número de mortes ultrapassou em muito o crescimento, 
também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo 
período”. 

Assinale a opção que, mantendo o sentido original desse 
segmento, apresenta outra forma de expressar o mesmo 
conteúdo. 

(A) “Embora o número de mortes tenha ultrapassado em muito o 
crescimento significativo no consumo dessas substâncias no 
mesmo período”. 

(B) “Ainda que o crescimento no consumo dessas substâncias no 
mesmo período tenha sido significativo, o número de mortes 
o ultrapassou em muito”. 

(C) “O número de mortes e o consumo dessas substâncias no 
mesmo período cresceram igualmente”. 

(D) “O consumo dessas substâncias no mesmo período 
ultrapassou em muito o crescimento, também significativo, 
do número de mortes”. 

(E) “O número de mortes foi ultrapassado, em muito, pelo 
crescimento, também significativo, do consumo dessas 
substâncias no mesmo período”. 

10 

O texto dessa prova é do tipo informativo. 

Dentre as opções a seguir, uma delas indica a característica 
relativa a esse modo de organização discursiva que não está 
presente no texto. Assinale-a. 

(A) Procura de credibilidade do que é publicado. 

(B) Busca de um tema de interesse. 

(C) Estruturação clara do que é noticiado. 

(D) Interesse pela precisão da informação dada. 

(E) Identificação clara das datas mencionadas. 

 

Conhecimentos Pedagógicos 

11 

A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
dedica um capítulo para a Educação Profissional e Tecnológica e 
determina: 

“A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 
objetivos da educação nacional, _____ aos diferentes níveis e 
modalidades de _____ e às dimensões do _____, da ciência e da 
tecnologia.” 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do 
fragmento acima. 

(A) integra-se – profissão – esporte 

(B) distancia-se – educação – trabalho 

(C) integra-se – educação – trabalho 

(D) integra-se – profissão – trabalho 

(E) distancia-se – educação – esporte 

12 

André é professor de História no 1º ano do Ensino Médio e, em 
uma de suas aulas, dois alunos discutiam. Ele se aproximou e 
percebeu que o motivo da discussão era a diferença de crença 
religiosa entre os alunos. 

O professor aproveitou a situação para trabalhar com sua turma 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, especificamente 
sobre esse aspecto, determina: “A criança e o adolescente têm 
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas...” 

Assinale a opção que está adequadamente relacionada à 
abordagem do documento sobre o tema. 

(A) O direito à liberdade compreende ir, vir e estar nos 
logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. 

(B) O direito à liberdade compreende a manifestação de crença e 
culto religioso. 

(C) O direito à liberdade compreende participar da vida familiar e 
comunitária, sem discriminação. 

(D) O direito à liberdade não compreende a manifestação de 
crença e culto religioso, que deve ser restrita ao convívio 
familiar. 

(E) Em ambientes coletivos há o dever de não manifestar sua 
crença ou seu culto religioso em respeito à manutenção da 
ordem. 

13 

Sobre a relação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional 
Técnica, prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB nº 9.394/96), assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Além de garantir a formação acadêmica prevista para esta 
etapa do ensino, o Ensino Médio deverá preparar o aluno 
para o exercício de profissões técnicas. 

(   ) Desde que garantida a formação acadêmica prevista para 
esta etapa do ensino, o Ensino Médio poderá preparar o 
aluno para o exercício de profissões técnicas. 

(   ) A formação profissional e técnica somente deve ocorrer de 
forma subsequente, em cursos destinados a quem já tenha 
concluído o Ensino Médio. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e V. 

(D) F, V e F. 

(E) V, F e F. 
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14 

Márcia é coordenadora pedagógica em uma escola da rede 
estadual de Pernambuco. Na reunião de início de ano letivo com 
os professores de Ensino Médio, ela pede atenção especial do 
grupo para a motivação dos alunos a comparecerem às aulas e 
concluírem o curso. 

Essa preocupação da coordenadora pode ser justificada a partir 
da seguinte informação: 

(A) a questão do acesso e da permanência dos alunos de Ensino 
Médio não é um problema que necessita da atenção dos 
educadores. 

(B) atualmente, praticamente todas as crianças em idade escolar 
têm acesso à escola. 

(C) atualmente, no Brasil, todos os jovens entre 15 e 17 anos 
estão matriculados em cursos de Ensino Médio. 

(D) atualmente, no Brasil, milhões de jovens com mais de 18 anos 
não concluíram o Ensino Médio, mas essa realidade não 
atinge o Nordeste do país. 

(E) atualmente, no Brasil, milhões de jovens com mais de 18 anos 
não concluíram o Ensino Médio. No Nordeste, apenas 39% 
dos adolescentes de 15 a 17 anos estavam matriculados no 
Ensino Médio em 2010. 

15 

A UNESCO considera que a educação de qualidade, como um 
direito fundamental, deve ser, antes de tudo, 

1. Relevante; 

2. Pertinente; e 

3. Equitativa. 

Relacione as características acima às respectivas definições. 

(   ) Compromisso da educação com a qualidade social e a 
contribuição para dirimir as desigualdades historicamente 
produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a permanência e 
o sucesso de todos na escola. 

(   ) Reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do 
ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento 
pessoal. 

(   ) Refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às 
características dos estudantes de diversos contextos sociais e 
culturais e com diferentes capacidades e interesses. 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 

(A) 3 – 1 – 2 

(B) 2 – 1 – 3 

(C) 3 – 2 – 1 

(D) 1 – 3 – 2 

(E) 1 – 2 – 3 

16 

João Pedro acabou de ingressar no 1º ano do Ensino Médio e 
contou ao seu pai que terá aulas de Filosofia e Sociologia durante 
o curso. O pai do aluno estranhou, pois não cursou essas 
disciplinas no Ensino Médio. 

Assinale a opção que apresenta a explicação correta para o fato 
apresentado por João Pedro. 

(A) De acordo com a legislação educacional atual, cada escola 
define a sua grade curricular no Ensino Médio. 

(B) A oferta das disciplinas Filosofia e Sociologia é obrigatória 
para todas as escolas de Ensino Médio no Brasil. 

(C) A oferta das disciplinas Filosofia e Sociologia é facultativa 
para todas as escolas de Ensino Médio no Brasil. 

(D) A escola de João Pedro resolveu alterar a grade curricular por 
iniciativa própria e passou a ofertar as disciplinas Filosofia e 
Sociologia. 

(E) De acordo com a legislação educacional atual, cada escola 
deve escolher duas disciplinas extras da área das Ciências 
Humanas para serem ofertadas no Ensino Médio. 

17 

No cenário educacional brasileiro da década de 1960, a 
pedagogia tecnicista começou a ganhar força. 

As opções a seguir apresentam justificativas para o 
fortalecimento dessa tendência naquele momento histórico,  
à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Enfraquecimento do modelo renovador. 

(B) Orientação prioritária dos grupos militares e tecnocratas. 

(C) Preparação do indivíduo para se autodirigir em uma 
sociedade mutável. 

(D) Difusão da ideia de educação escolar como preparação para o 
mercado de trabalho. 

(E) Valorização da educação como fundamental para o 
desenvolvimento econômico. 

18 

Felipe leciona História para turmas de 7º ano e se programou 
para levar seus alunos para realizar uma pesquisa no laboratório 
de informática da escola. Na aula anterior, explicitou para os 
alunos os objetivos e combinados da atividade e ressaltou a 
diferença entre a leitura de textos no computador (online) e em 
livros/textos impressos. 

Assinale a opção que melhor explicita esta diferença. 

(A) Na tela do computador, o hipertexto (leitura/escrita não 
linear) supõe uma leitura sequencial, idêntica à leitura de um 
volume impresso, mas com um novo instrumento. 

(B) Pesquisando online, os alunos terão acesso a uma perspectiva 
única sobre o tema. 

(C) Os alunos terão a oportunidade de trabalhar com uma única 
linguagem. 

(D) O trabalho de pesquisa online segue uma estrutura estática 
de atuação do leitor. 

(E) Na tela do computador, o hipertexto (leitura/escrita não 
linear) supõe uma leitura não sequencial, uma montagem de 
conexões em rede que permite/exige uma multiplicidade de 
recorrências. 
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Ao final do 1º bimestre, a professora de matemática Cláudia 
apresentou à sua coordenadora o seguinte quadro com os 
resultados de alguns alunos do 6º ano que lhe preocuparam: 

 
A coordenadora lhe perguntou sobre o processo de avaliação 
utilizado pela professora e Cláudia esclareceu que a avaliação do 
bimestre consistiu em uma única prova sobre todo o conteúdo 
trabalhado no bimestre. 

Sua coordenadora, então, pediu que ela repensasse sua prática 
avaliativa. 

Podemos considerar que a avaliação realizada pela professora 
Cláudia como 

(A) diagnóstica. 

(B) formativa. 

(C) processual. 

(D) somativa. 

(E) atitudinal. 

20 

Bruno é aluno do 5º ano e acaba de se mudar do interior de 
Pernambuco para Recife com sua família. Ao ser matriculado em 
sua nova escola da rede estadual, a professora esclarece a seus 
pais que o aluno provavelmente não terá dificuldades de 
adaptação ao currículo trabalhado na escola, uma vez que o 
trabalho das escolas está pautado nos Parâmetros curriculares 
para a educação básica do estado de Pernambuco. 

Considerando o exemplo apresentado, é correto afirmar que o 
documento citado foi elaborado 

(A) reconhecendo a importância de que todos os pernambucanos 
em idade escolar devam ter acesso a um núcleo básico de 
competências, habilidades, estratégias de ação e conteúdos 
considerados essenciais. 

(B) como um recurso para garantir a fragmentação do ensino no 
estado. 

(C) para ser seguido exatamente da mesma forma por todas as 
escolas do estado. 

(D) para inibir a autonomia docente e uniformizar a prática nas 
escolas. 

(E) em divergência aos documentos educacionais nacionais. 

 

Conhecimentos Específicos 
Saúde Bucal 

21 

A Odontologia baseia-se no correto diagnóstico, planejamento, 
prevenção e tratamento das doenças que acometem a cavidade 
bucal. 

As opções a seguir apresentam instrumentais utilizados para 
exame e diagnóstico de patologias buco-dentais, à exceção de 
uma. Assinale-a. 

(A) Espelho clínico. 

(B) Sonda exploradora número 5. 

(C) Cureta McCall 13-14. 

(D) Sonda periodontal tipo Williams. 

(E) Sonda de Nabers para furcas. 

22 

Assinale a opção que indica os instrumentais odontológicos que 
devem estar obrigatoriamente presentes na configuração de uma 
bandeja clínica básica durante o atendimento inicial de um 
paciente. 

(A) Pinça clínica, colher de dentina e explorador. 

(B) Sonda periodontal milimetrada, explorador e extrator de 
tártaro. 

(C) Explorador, colher de dentina e espelho clínico. 

(D) Explorador, espelho clínico e pinça clínica. 

(E) Pinça clínica, sonda periodontal milimetrada e colher de 
dentina. 

23 

De acordo com os preceitos básicos de biossegurança em 
Odontologia, assinale a opção que indica a maneira mais 
adequada de se preparar um instrumental odontológico crítico 
para ser esterilizado. 

(A)  O instrumental deve ser limpo, embalado individualmente ou 
na configuração de bandeja e então esterilizado. Um 
dispositivo indicador de esterilização deve ser incluído na 
embalagem. 

(B) O instrumental deve ser embalado individualmente ou na 
configuração de bandeja e então esterilizado. Um dispositivo 
indicador de esterilização deve ser incluído na embalagem. 

(C) O instrumental deve ser limpo e a descontaminação química 
é suficiente antes do mesmo ser acondicionado para uso. 

(D) O instrumental deve ser embalado individualmente ou na 
configuração de bandeja e então esterilizado imediatamente 
após o uso. Um dispositivo indicador de esterilização não se 
faz necessário no caso de instrumentos críticos. 

(E) O instrumental deve ser limpo, embalado individualmente ou 
na configuração de bandeja e então esterilizado. Um 
dispositivo indicador de esterilização não é necessário por se 
tratar de um instrumento crítico. 

24 

A técnica radiológica intraoral mais indicada para o diagnóstico 
de lesões cariosas nas regiões proximais de dentes posteriores é 
a técnica conhecida como 

(A) Técnica de Clark. 

(B) Técnica Panorâmica. 

(C) Técnica oclusal. 

(D) Técnica “Bite wing” ou interproximal. 

(E) Técnica periapical. 
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Existem 2 métodos de revelação de radiografias odontológicas 
passíveis de serem utilizados no consultório odontológico. 

Assinale a opção que apresenta o método mais indicado 
atualmente. 

(A) Método inspecional. 

(B) Método digital. 

(C) Método temperatura/tempo. 

(D) Método tempo/fator. 

(E) Método combinado. 

26 

A presença dos Técnicos em Higiene Dental nos serviços públicos 
vai de encontro a preceitos fundamentais para o adequado 
funcionamento dos serviços Odontológicos dentro do Sistema 
Único de Saúde. 

Com relação ao tema, assinale a opção que indica os princípios 
doutrinários do SUS. 

(A) Universalidade, Equidade e Integralidade. 

(B) Universalidade, Centralização e Integralidade. 

(C) Monopolização, Equidade e Regionalização. 

(D) Monopolização, Centralização e Equidade. 

(E) Universalidade, Regionalização e Hierarquização. 

27 

O câncer bucal é uma doença com alto impacto em termos de 
saúde pública. 

Com relação ao câncer bucal, assinale a afirmativa correta. 

(A) O tabagismo e etilismo não aumentam o risco de 
desenvolvimento de câncer bucal. 

(B) O tipo de câncer bucal mais frequentemente diagnosticado é 
o carcinoma de células escamosas. 

(C) A maior mortalidade é observada em adultos jovens. 

(D) Lesões brancas na mucosa jugal, acompanhando o plano 
oclusal, são exemplos de lesões cancerígenas na boca. 

(E) O diagnóstico dos tumores malignos da cavidade oral é 
realizado exclusivamente pelo exame clínico e radiológico. 

28 

A fluoretação das águas de abastecimento público é uma medida 
importante na prevenção da cárie. 

No entanto, em alguns casos, a alta concentração de flúor na 
água, associada com a utilização de outras formas tópicas ou 
sistêmicas de suplementação de flúor pode levar a uma 
importante alteração dentária chamada de 

(A) hipoplasia de esmalte. 

(B) amelogênese imperfeita. 

(C) fluorose óssea. 

(D) dentes de Turner. 

(E) fluorose dentária. 

29 

Um paciente de 19 anos apresenta-se para avaliação 
odontológica na qual observa-se: ausência do elemento 16; 
restaurações em amálgama de prata nas superfícies oclusais dos 
elementos 17, 26 e 36; restauração em resina na mesial do 
elemento 11 e restauração metálica fundida envolvendo as faces 
mesial, distal e oclusal do elemento 46. Além disso, observa-se 
uma cárie na face oclusal do elemento 38. 

Baseado no exame clínico descrito, assinale a opção que 
corresponde ao valor correto do CPO-D para esse paciente. 

(A) 5 

(B) 6 

(C) 7 

(D) 8 

(E) 9 

30 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a utilização do 
Índice de má-oclusão. Baseado nos critérios do índice, assinale a 
opção que apresenta uma má-oclusão leve ou grau 1. 

(A) Apinhamento nos 4 incisivos anteriores inferiores. 

(B) Transpasse horizontal maxilar de 9mm ou mais. 

(C) Transpasse horizontal mandibular maior do que 1 dente. 

(D) Mordida aberta. 

(E) Diastema de 5mm entre os incisivos centrais superiores. 

31 

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil 2010) apresentou 
um retrato detalhado das condições de saúde bucal nas 5 regiões 
do país. 

Assinale a opção que, de acordo com os resultados da pesquisa 
SB Brasil 2010, apresenta a alteração periodontal mais prevalente 
em idosos da região Nordeste. 

(A) Lesão endo-periodontal. 

(B) Abscesso periodontal. 

(C) Bolsas periodontais rasas. 

(D) Bolsas periodontais profundas. 

(E) Sangramento gengival. 

32 

De acordo com o conhecimento atual, a fim de manter a saúde 
bucal, a frequência com a qual um indivíduo precisa retornar para 
consultas de revisão/manutenção odontológica 

(A) deve ser estabelecida de 3 em 3 meses, uma vez que são 
consideradas as especificidades das patologias encontradas. 

(B) deve ser estabelecida de 4 em 4 meses, considerando o 
“repouso” necessário para recuperação dos traumas invasivos 
causados durante o tratamento. 

(C) deve ser estabelecida de 6 em 6 meses, tendo em vista o alto 
custo financeiro, levando em consideração a atual 
instabilidade da nossa economia. 

(D) deve ser estabelecida de 12 em 12 meses, uma vez que a 
saúde bucal é mantida, em grande parte, por meio de hábitos 
de salubridade individual. 

(E) deve ser individualizada, pois depende de diversos fatores 
locais, sistêmicos e socioeconômicos (controle de placa, 
doenças auto-imunes e acesso a saneamento básico, etc.). 
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33 

De acordo com a legislação que regulamenta a atuação do 
Técnico em Higiene Dental, é vedado ao THD 

(A) atuar sem a supervisão direta de um Cirurgião-dentista. 

(B) desenvolver ações de promoção de saúde. 

(C) manipular materiais odontológicos. 

(D) auxiliar o CD na realização de procedimentos clínicos. 

(E) realizar procedimentos de remoção de biofilme 
supragengival. 

34 

Assinale a opção que indica, respectivamente, um meio de 
utilização tópico e um meio de utilização sistêmico do flúor. 

(A) Fluoretação da água e creme dental fluoretado. 

(B) Fluoretação do sal de cozinha e bochechos fluoretados. 

(C) Creme dental fluoretado e fluoretação da água. 

(D) Aplicação profissional de gel fluoretado e creme dental 
fluoretado. 

(E) Aplicação profissional de gel fluoretado e bochechos 
fluoretados. 

35 

As opções a seguir apresentam equipamentos de proteção 
individual de uso obrigatório por parte do cirurgião dentista 
durante a realização de um atendimento odontológico, à exceção 
de uma. Assinale-a. 

(A) Luvas de procedimento. 

(B) Óculos de proteção. 

(C) Jaleco. 

(D) Protetor auricular. 

(E) Máscara. 

36 

Os primeiros socorros constituem o primeiro atendimento 
prestado à uma ou mais vítimas, ainda no local do acidente. No 
consultório dentário, podem ocorrer situações em que o paciente 
passe a ser uma vítima com risco de morte. Sendo assim, no 
consultório dentário deve haver suprimentos para uso em caso 
de emergências médicas. 

As opções a seguir apresentam equipamentos considerados 
como suprimentos para emergências médicas, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) Equipamento para administrar oxigênio. 

(B) Termômetro. 

(C) Garrote de látex. 

(D) Esfignomanômetro e estetoscópio. 

(E) Monitor de pulso e pressão arterial. 

37 

Os objetivos da assistência odontológica pediátrica são 
primariamente preventivos. 

Com relação ao atendimento odontológico para crianças, analise 
as afirmativas a seguir. 

I. Foi planejado para evitar a dor e as infecções bucais. 

II. Tem por objetivo evitar a ocorrência e o progresso da doença 
cárie. 

III. Tenta evitar a perda prematura dos dentes decíduos. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 

Materiais dentários preventivos consistem em materiais 
aplicados em uma fina camada para selar fóssulas e fissuras ou 
material restaurador que libera um agente terapêutico como 
flúor e/ou íons mineralizadores para prevenir ou interromper a 
desmineralização da estrutura dentária. 

Assinale a opção que indica um material dentário preventivo. 

(A) Óxido de zinco e eugenol. 

(B) Amálgama dentário. 

(C) Fosfato de zinco. 

(D) Ionômero de vidro. 

(E) Cerâmica. 

39 

O processo de digestão faz com que o organismo se torne capaz 
de absorver todas as substâncias necessárias para o seu 
funcionamento. 

Esse processo inicia-se na seguinte parte do sistema digestório: 

(A) reto. 

(B) boca. 

(C) estômago. 

(D) intestino delgado. 

(E) intestino grosso. 

40 

Leia o fragmento a seguir. 

A cavidade oral é dividida em vestíbulo e cavidade própria da 
boca. A compreensão das divisões da cavidade oral é auxiliada 
pelo conhecimento de seus limites. _____ marcam o limite 
anterior da cavidade oral e _____ marca o limite posterior. _____ 
marcam os limites laterais e _____ marca o limite superior.  
O limite inferior é marcado por _____. 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do 
fragmento acima. 

(A) Bochechas – palato – lábios – assoalho da boca – faringe 

(B) Lábios – faringe – bochechas – palato – assoalho da boca 

(C) Lábios – palato – bochechas – faringe – assoalho da boca 

(D) Bochechas – faringe – lábios – palato – assoalho da boca 

(E) Faringe – palato – bochechas – assoalho bucal – lábios 
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41 

Um dente completamente erupcionado é formado por coroa e 
raiz ou raízes. 

Histologicamente, a camada mais externa da coroa, formada por 
um tecido extremamente duro, é chamada de 

(A) esmalte. 

(B) ligamento periodontal. 

(C) cemento. 

(D) dentina. 

(E) polpa. 

42 

Assinale a opção que indica o dispositivo de higiene dentária que 
foi desenhado para facilitar a escovação de áreas difíceis de 
serem atingidas pela escova tradicional, como superfície 
vestibular de molares superiores e linguais de molares inferiores. 

(A) Escova interproximal. 

(B) Super-Floss. 

(C) Escova unitufo. 

(D) Palito dental. 

(E) Fio dental. 

43 

Assinale a alternativa que corresponde aos microrganismos 
considerados causadores da cárie dentária. 

(A) Streptococcus mutans e Treponema denticola. 

(B) Treponema denticola e Lactobacillus. 

(C) Porphyromonas gingivalis e Actinobacillus 
actinomycetemcomitans. 

(D) Streptococcus mutans e Lactobacillus. 

(E) Streptococcus mutans e Porphyromonas gingivalis. 

44 

Assinale a opção que indica o tipo de tratamento utilizado para 
lesões ativas de cárie, que é capaz de estacionar a progressão da 
doença e não apenas reduzir essa progressão. 

(A) Uso de flúor. 

(B) Aconselhamento de dieta. 

(C) Tratamento restaurador. 

(D) Raspagem de cálculo supragengival. 

(E) Controle diário de placa. 

45 

Com relação ao cuidado primário da saúde, assinale a alternativa 
que contenha a ação profissional mais importante a ser exercida 
pelo dentista e sua equipe. 

(A) Eliminar primeiramente qualquer foco de infecção que exista 
na cavidade bucal do paciente. 

(B) Educar para a saúde, realizando o encorajamento ao 
autocuidado. 

(C) Tratar adequadamente a doença diagnosticada no exame 
inicial. 

(D) Promover a raspagem de todo cálculo e placa supragengival. 

(E) Realizar aplicação de flúor tópico anteriormente a qualquer 
procedimento. 

46 

A esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as 
formas de vida microbiana presentes, por meio de processos 
físicos ou químicos. Os artigos termossensíveis (metálicos) devem 
ser esterilizados prioritariamente por meio de processo físico.  

O processo físico para esterilização de artigos metálicos 
preconizado nos consultórios dentários deve ser realizado por 

(A) cuba ultrassônica. 

(B) álcool a 70%. 

(C) ácido peracético a 0,2%. 

(D) glutaraldeído a 2%. 

(E) autoclave. 

47 

O trabalho em equipe traz uma série de vantagens no 
atendimento ao paciente, como maior rapidez na execução, 
melhor qualidade e menor fadiga, com benefício direto ao 
paciente. As ações que podem ser delegadas ao auxiliar no 
processo de atendimento ao paciente são reversíveis e podem 
ser de três tipos. 

Assinale a opção que indica uma ação reversível complementar. 

(A) Preparar o equipamento. 

(B) Manipular materiais. 

(C) Preencher documentos e fichas. 

(D) Organizar bandeja, material e instrumental. 

(E) Transferir pontas ativas. 

48 

Com relação aos fatores que contribuíram para a redução da 
prevalência de cárie no Brasil nos últimos tempos, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. Aumento dos contingentes com acesso à água tratada, 
refletindo melhorias socioeconômicas. 

II. Adição de flúor aos dentifrícios (especialmente nos 
populares) e melhor controle de sua estabilidade. 

III. Incentivo à abordagem restauradora tradicional, centrada no 
tratamento das cavidades. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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49 

Assinale a opção que corresponde aos dentes que estão 
dispostos entre si longitudinalmente quando a boca se fecha em 
posição normal, permitindo a trituração dos alimentos com a 
mandíbula em sua posição mais central. 

(A) Incisivos superiores e inferiores. 

(B) Caninos superiores e inferiores. 

(C) Incisivos e caninos superiores e inferiores. 

(D) Caninos e pré-molares superiores e inferiores. 

(E) Pré-molares e molares superiores e inferiores. 

50 

Assinale a opção que indica o tipo de flúor tópico que prolonga o 
tempo de contato entre o flúor e a superfície do dente, 
permanecendo como reservatório de flúor de dissolução lenta, 
que ao ser liberado lentamente para o meio bucal inibe a 
desmineralização e favorece a remineralização. 

(A) Verniz de flúor. 

(B) Fluorfosfato acidulado a 1,23%. 

(C) Flúor gel com pH neutro. 

(D) Colutório bucal com flúor. 

(E) Dentifrício fluoretado. 
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