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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das

suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos

os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que

não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

A premissa fundamental da vida é simples: para viver, um1

organismo precisa de energia. Se essa energia não puder ser retirada

do ambiente, precisa ser retirada de outros seres vivos. Portanto,

para viver é essencial procurar por alimento. Nasce aqui a4

polaridade da presa e do predador. Uma árvore se alimenta da luz

do Sol e dos nutrientes do solo. Parasitas se alimentam da árvore.

Para que a árvore sobreviva precisa captar energia do Sol e7

nutrientes do solo. Ao mesmo tempo, precisa também se proteger

dos predadores.

Dadas as condições ambientais e a dinâmica presa-predador,10

as espécies mais bem adaptadas são as que conseguem maximizar

seus objetivos: encontrar alimentos, multiplicar-se e sobreviver.

Marcelo Gleiser. Por que girafas não são prateadas. In:

Folha de S. Paulo, 19/2/2006 (com adaptações).
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De acordo com o texto,

A a dinâmica da relação entre presa e predador é uma questão de

busca de sobrevivência.

B predadores são nocivos à vida e o objetivo de uma boa qualidade de

vida é a sua extinção.

C não pode haver árvores — e, portanto, florestas — sem os parasitas

que fecundam o solo.

D as condições ambientais ideais são as que não permitem a

sobrevivência dos predadores.

��������


Assinale a opção em que os termos associados são tratados

como sinônimos no texto.

A “vida” (R.1) e “organismo” (R.2)

B “energia” (R.2) e “alimento” (R.4)

C “presa” (R.5) e “predador” (R.5)

D “multiplicar-se” (R.12) e “sobreviver” (R.12)
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Assinale a opção em que a alteração proposta para o texto

prejudica sua coerência ou provoca erro gramatical.

A Substituir “puder” (R.2) por pode.

B Eliminar a preposição “por” (R.4).

C Substituir o trecho “Para que a árvore sobreviva

precisa” (R.7) por: Para sobreviver, a árvore precisa.

D Inserir o sinal indicativo de crase em “as condições”

(R.10), resultando em Dadas às condições.
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Texto para as questões de 4 a 6

Pesquisa realizada em vários países mostra que1

a pobreza e a violência atingem especialmente os mais

jovens. Várias outras pesquisas revelam que, no Brasil,

os jovens são mais vítimas do que algozes da violência.4

A fixação de um limite menor de idade penal

não pode ser confundida com a idéia de

desresponsabilização da juventude. Ao seguir um7

critério essencialmente cultural e político, ela revela o

modo como uma sociedade lida com os conflitos e as

questões da adolescência, privilegiando uma lógica10

vingativo-repressiva ou uma lógica educacional.

Cleide de Oliveira Lemos. Reduzir a idade penal é a solução?

In: UnB Revista, dez./2003-mar./2004 (com adaptações).
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Depreende-se do texto que as pesquisas mencionadas

A buscam critérios culturais para a existência da pobreza.

B objetivam justificar a fixação de idade penal.

C mostram a relação entre juventude, pobreza e violência.

D desmistificam a lógica educacional com respeito à

violência.
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No desenvolvimento do texto, o pronome “ela” (R.8)

refere-se a

A “Pesquisa” (R.1).

B “violência” (R.4).

C “fixação de um limite menor de idade penal” (R.5).

D “desresponsabilização da juventude” (R.7).
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Assinale a opção correta a respeito das relações de

concordância no texto.

A Na linha 2, se, no lugar da conjunção “e”, fosse usada a

conjunção ou, no termo “a pobreza e a violência”,

a forma verbal “atingem” deveria, obrigatoriamente, ser

flexionada no singular: atinge.

B Na linha 3, se, em vez de “Várias”, fosse usada a

expressão Uma série de, a forma verbal “revelam”

poderia ser flexionada no singular: revela.

C Por concordar com “idade penal” (R.5), o particípio

flexionado “confundida” (R.6) deve ficar,

obrigatoriamente, no feminino singular.

D Seriam mantidas a coerência textual e a correção

gramatical ao se empregar privilegiam no lugar de

“privilegiando” (R.10).

Texto para as questões de 7 a 9

Está tudo errado. Segundo o consultor brasileiro Ricardo1

Neves, as idéias mais difundidas sobre pobreza, desenvolvimento

e corrupção no Brasil são falsas. Neves diz que o Brasil não é

pobre, são apenas os números que desaparecem em meio à4

informalidade da economia. Descarta a idéia do país como

campeão da desigualdade social. Desmente a tese de que a classe

média está encolhendo. E contesta a visão da criminalidade como7

fruto da miséria.

Época, 6/2/2006 (com adaptações).
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De acordo com a argumentação do texto, as idéias “são falsas” (R.3)

porque

A não há corrupção entre todas as camadas sociais.

B já deixou de existir desigualdade social no Brasil.

C a criminalidade está diminuindo, especialmente, na classe média.

D a informalidade da economia não deixa transparecer que o Brasil

não é pobre.

���������

Considerando os devidos ajustes nas letras maiúsculas e minúsculas e

na pontuação, as idéias e a correção gramatical do texto serão

mantidas, caso se proceda

I ao deslocamento do trecho “Segundo o consultor brasileiro Ricardo

Neves” (R.1-2) para logo após “pobreza” (R.2).

II ao deslocamento do último período sintático do texto para

imediatamente depois do período inicial: “Está tudo errado”  (R.1).

III à troca de lugar entre os períodos iniciados por “Descarta” (R.5) e

por “Desmente” (R.6).

Assinale a opção correta.

A Todos os itens estão certos.

B Apenas o item I está certo.

C Apenas o item II está certo.

D Apenas o item III está certo.
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Assinale a opção em que a proposta de acrescentar a conjunção a um

período sintático do texto mantém a coerência da argumentação e a

correção gramatical.

A segundo período: Pois, segundo o consultor (...)

B terceiro período: No entanto, Neves diz que (...)

C quarto período: Embora descarta a idéia do (...)

D quinto período: Portanto, desmente a tese de (...)
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Desconsiderando a necessidade do espaçamento padrão, assinale a
opção correta a respeito da simulação de escrita de documentos
oficiais.

A Vocativo de ofício:
Prezado Senhor Manuel de Manuel,
Chefe de gabinete do deputado Carlos de Carlos:

B Fecho de memorando:
Atenciosamente,

Maurício de Maurício
Maurício de Maurício

Chefe de Serviços Gerais

C Cabeçalho de ofício:

Ofício no. 1234/DAJ/2006
[Timbre do

MINISTÉRIO DA MÚSICA]
Brasília, 29 de abril de 2006

D Texto de memorando:
De acordo com entendimento telefonico já mantido solicito
providências urgentes para o arrancamento das cercas invasoras
de minha propriedade.

Texto para as questões de 11 a 13

A figura a seguir mostra uma janela do Word 2003, com um
documento em processo de edição.
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Com relação à janela do Word 2003 mostrada no texto, assinale a
opção correta.

A Ao se clicar qualquer um dos botões , o tamanho da janela vai
aumentar, na direção horizontal.

B Ao se clicar o botão , será impresso o conteúdo do arquivo
denominado Notícia. As marcas de parágrafo —  — serão
também impressas, a não ser que se clique o botão , que irá
suprimir esses símbolos.

C Por meio de funcionalidades do botão , é possível enviar o
documento em edição como corpo de uma mensagem de e-mail.

D Para se abrir um novo arquivo, em branco, é suficiente clicar o

botão .
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Ainda com relação à janela do Word 2003 mostrada no texto,

assinale a opção correta.

A O botão  permite a visualização de como será a

aparência de páginas do documento quando ele for

impresso. 

B Para se inserir uma planilha do Excel 2003

automaticamente no início do documento em edição, é

suficiente clicar .

C Para se minimizar a janela mostrada, é suficiente aplicar

um clique duplo em uma área vazia da barra de títulos.

D Para se alterar o tamanho da fonte usada de 12 para 10 na

palavra “Adolescentes”, é suficiente selecionar essa palavra

e clicar duas vezes em , no lado direito da

ferramenta .
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Ainda tendo o texto como referência, assinale a opção correta.

A O termo , no campo ,

corresponde ao nome da pasta em que o arquivo

denominado Notícia está armazenado.

B Ao se aplicar um clique duplo em qualquer palavra do

parágrafo iniciado em “Adolescentes”, todo o parágrafo

será selecionado.

C É correto inferir da janela do Word 2003 que o documento

em edição possui mais de uma página.

D Para se copiar a palavra “Adolescentes” para a área de

transferência, é suficiente selecionar essa palavra,

pressionar e manter pressionada a tecla �, em seguida

teclar �, e, finalmente, liberar a tecla �.



UnB/CESPE – TJPA CADERN0 25 É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 20: Auxiliar Judiciário – Área: Auxiliar de Consultório Dentário – 4 –

��������	�

A figura acima mostra uma janela do Excel 2003, com uma

planilha contendo tarifas de um serviço em determinado órgão

público. Com relação a essa janela e ao Excel 2003, assinale

a opção correta.

A Para se selecionar o grupo de células não-adjacentes

formado pelas células B2 e B4, é suficiente clicar a célula

B2, clicar  e, em seguida, clicar a célula B4.

B O Excel 2003 disponibiliza botão que permite adicionar

borda inferior em cada uma das células de um conjunto de

células previamente selecionadas, sem alterar a formatação

das outras bordas dessas células.

C Ao se clicar a célula A1 e, em seguida, se clicar , a cor

da fonte usada no conteúdo dessa célula será alterada.

D Ao se clicar a célula B1 e se clicar , o conteúdo dessa

célula será formatado como negrito, e ao se clicar

novamente , o conteúdo continuará formatado como

negrito e com tamanho de fonte maior que o original.
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2003 com uma planilha
em processo de edição. Considere que um usuário realize a seguinte
seqüência de ações nessa janela: clicar a célula C2; digitar =A$1+$B2

e teclar �; clicar novamente a célula C2; clicar ; clicar a

célula D3; clicar . Após a execução dessas ações, os conteúdos
das células C2 e D3 serão, respectivamente,

A 5 e 5. C 8 e 8.
B 8 e 5. D 5 e 8.
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A figura acima mostra uma janela do Windows XP. Com relação a
essa janela e ao Windows XP, assinale a opção correta.

A Para se copiar o arquivo associado ao ícone  para a
desktop do Windows, é suficiente realizar a seguinte seqüência

de ações: clicar o referido ícone; clicar o menu  e, em

seguida, clicar Copiar; clicar sucessivas vezes o botão , até
que seja exibida a pasta denominada Desktop clicar o menu

, clicando então a opção Colar. 
B O seguinte procedimento permite a criação de uma pasta em A:

e a transferência do arquivo associado ao ícone  para a

nova pasta: clicar o botão , o que fará aparecer a nova pasta,
cujo nome deve, então, ser digitado; após a digitação do nome da

nova pasta, teclar �; arrastar o referido ícone para essa nova
pasta.

C Ao se clicar o botão , é aberta a janela denominada Zoom,
cuja função é permitir alterar as dimensões da janela em
exibição.

D Ao se clicar  no campo , é exibida uma lista
contendo todos os arquivos correntemente abertos.
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Ao se clicar o botão Iniciar do Windows XP é exibido o menu

que está parcialmente mostrado na figura acima. Com relação

às funções disponibilizadas por meio das opções desse menu,

assinale a opção correta.

A A opção  permite executar apenas

programas escritos especificamente para o sistema

operacional MS-DOS.

B Ao se ter selecionado um ícone do Excel 2003 que estiver

contido na desktop do Windows, o ato de clicar

 fará que as planilhas contidas no arquivo

correspondente ao referido ícone sejam impressas.

C Ao se clicar , é aberta uma janela com

ferramentas que podem auxiliar na localização de pastas e

arquivos de diversos tipos, tendo como base, entre outros

critérios, o nome do arquivo ou palavras contidas no

mesmo.

D Para se abrir, usando o Windows Media Player, um

arquivo do tipo MPEG cujo ícone esteja sendo exibido na

desktop do Windows, é suficiente clicar ,

tendo previamente selecionado o referido ícone.

Texto para as questões 18 e 19

A janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada abaixo

apresenta uma página do sítio www.tj.pa.gov.br, que disponibiliza

um hyperlink —  — para se assistir ao vivo

sessões do plenário ou do júri do TJE/PA. A referida janela

encontra-se em execução em um computador PC cujo sistema

operacional é o Windows XP.
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Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a opção

correta com relação a conceitos de Internet.

A Para que informações de vídeo possam trafegar pela Internet e

ser visualizadas por usuários da rede, é necessário que esses

usuários estejam conectados à Internet por meio de uma conexão

em banda larga do tipo dial-up.

B O vídeo das “sessões do plenário ou do júri” para trafegar na

Internet deverá estar no formato digital e as informações

referentes às sessões serão transportadas utilizando-se protocolos

da família TCP/IP.

C Informações de vídeo que trafegam pela Internet são imunes às

pragas virtuais atualmente existentes.

D Para que um usuário possa visualizar informações de vídeo

distribuídas pela Internet, é necessário que ele disponha, em seu

computador, de uma placa de vídeo de alta resolução.
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Ainda considerando as informações apresentadas no texto,
assinale a opção correta com relação à janela do IE6 ilustrada.

A As informações contidas na janela do IE6 são suficientes para
se concluir que a página web mostrada foi definida como
página favorita do IE6.

B As informações contidas na janela do IE6 são suficientes para
se concluir que pop-ups presentes na página web visualizada
foram bloqueados pelo IE6.

C Ao se clicar o botão , é aberta uma nova janela do IE6

contendo, em sua área de páginas, a página web visualizada na
figura do texto.

D Os recursos disponibilizados ao se clicar o botão  são
igualmente disponibilizados por opção encontrada no menu

.
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Considerando a janela do Outlook Express 6 (OE6) ilustrada
acima, assinale a opção correta.

A Ao se clicar , será aberta uma janela do Internet
Explorer que dará início ao acesso a uma página da Microsoft,
que disponibiliza recursos de pesquisa de endereços
eletrônicos de usuários da Internet, em todo o mundo.

B Caso, após editar uma mensagem de correio eletrônico, a
instrução concursos@http://www.gmail.com seja inserida no

campo  e seja clicado o botão , será enviada

uma mensagem de e-mail a uma página web que consiste em
um gerenciador de grupos de discussão, que distribuirá a
mensagem enviada aos membros do grupo denominado
“concursos”.

C O botão  permite que arquivos sejam anexados à

mensagem de correio eletrônico que for enviada. Entre os
arquivos que podem ser anexados, encontram-se os arquivos
de documentos Word e planilhas Excel e os arquivos PDF.

D O botão  permite que se definam estratégias que
impedirão que a mensagem de correio eletrônico que for
enviada seja contaminada no transporte pela Internet por vírus
de computador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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A aplicação tópica de flúor é um dos métodos mais empregados
pela equipe de saúde no controle da doença cárie. Assinale a
opção incorreta acerca da utilização desse método.

A Em crianças menores, nas quais o risco de deglutição é maior,
deve-se dar preferência à utilização de vernizes fluoretados.

B Em casos de deglutição involuntária de flúor durante a
aplicação tópica, um dos sinais de intoxicação aguda é o
vômito.

C A freqüência da aplicação tópica profissional independe da
atividade da doença cárie.

D A água de abastecimento público e os dentifrícios fluoretados
funcionam como aplicações tópicas em concentrações mais
baixas que as profissionais.
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Com relação ao uso de selantes de cicatrículas e fissuras, que é
bastante difundido nos programas de atenção básica à saúde,
julgue os itens abaixo.

I O ácido utilizado para o condicionamento do esmalte é o
ácido fosfórico a 37%.

II O tempo de aplicação do ácido no esmalte deve ser em torno
de 2 minutos.

III Dentes com anatomia favorável, ou seja sulcos e fissuras
rasos, tem indicação restrita para selantes.

IV O controle da umidade do campo operatório é vital para a
retenção dos selantes nas superfícies, pois eles são materiais
hidrófobos.

V O aspecto clínico do esmalte condicionado pelo ácido é de
aparência branco giz após a secagem com ar comprimido.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
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Com referência às particularidades que devem ser observadas na
utilização do amálgama como material restaurador, assinale a
opção incorreta.

A O uso de cunhas de madeira para travamento da matriz
metálica nas restaurações de classe II só é indicado quando o
ponto de contato proximal está aberto.

B Os resíduos do amálgama devem ser acondicionados em
recipientes adequados e não devem ser descartados no lixo
comum.

C A condensação manual do amálgama obedece a uma
seqüência de instrumentos condensadores, começando pela
utilização dos de menor diâmetro para acomodar o material,
seguindo até o de maior diâmetro.

D Deve ser evitado o contato direto do mercúrio com a pele do
operador durante a sua manipulação, pois esse metal é tóxico.
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Os atendimentos odontológicos são realizados em ambiente rico

em microbiota residente, de difícil descontaminação ou

infectadas. Acerca desse assunto, assinale a opção incorreta.

A São exemplos de instrumentos semicríticos: condensadores

para amálgama, moldeiras e espelhos intrabucais.

B Instrumentos críticos devem ser obrigatoriamente

esterilizados.

C A sonda periodontal utilizada para exame clínico periodontal

é considerada instrumental não-crítico.

D Instrumentos semicríticos podem ser desinfetados ou, se

possível, esterilizados.
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O prontuário odontológico é um documento legal que acompanha

toda a execução de um tratamento. Com referência a esse

documento, assinale a opção correta.

A O preenchimento é de responsabilidade do auxiliar de

consultório.

B Todas as informações fornecidas pelo paciente são sigilosas

e de responsabilidade da equipe que presta o atendimento.

C A anotação do odontograma deve ser executada pelo auxiliar.

D Os dados que devem constar do prontuário são os relativos ao

tratamento a ser executado.
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Os materiais odontológicos necessitam de alguns cuidados no seu

manuseio para a manutenção de suas propriedades. Com relação

a esses cuidados, julgue os itens abaixo.

I As resinas compostas devem ser armazenadas em local com

temperatura controlada. A exposição excessiva ao calor pode

danificar o produto e interferir nas suas propriedades.

II Os cimentos de ionômero de vidro convencionais não

necessitam de armazenamento em local refrigerado.

III Os cimentos de ionômero de vidro devem ser espatulados

vigorosamente por 2 a 3 minutos.

IV O cimento de hidróxido de cálcio é usado como material de

restauração provisória na proporção de uma porção de pó para

duas gotas de líquido.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D III e IV.
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Com referência à anatomia dentária, assinale a opção correta.

A Os dentes molares superiores permanentes são normalmente

birradiculares.

B Os caninos superiores apresentam, via de regra, raízes mais

curtas que os incisivos centrais.

C Os dentes que apresentam uma estrutura anatômica

denominada ponte de esmalte são os primeiros molares

superiores e os pré-molares inferiores.

D A ocorrência de uma estrutura anatômica denominada

tubérculo de Carabelli é freqüente nos incisivos centrais

superiores na região do cíngulo.
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Os membros da equipe de saúde bucal estão sob risco

constante de adquirir doenças no exercício de suas funções. A

manutenção do controle de infecção na prática odontológica visa

impedir a penetração de microrganismos em locais onde eles não

existam e evitar aporte de novos agentes à área contaminada,

garantindo segurança aos pacientes e à aquipe.

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens

seguintes, relativos ao controle de infecção na prática odontológica.

I A transmissão de infecção pode ocorrer pela inalação de

microrganismos em suspensão devido aos aerossóis

produzidos pelos equipamentos rotatórios.

II A lavagem das mãos, antes e após cada procedimento, é,

isoladamente, a ação mais importante no controle de

infecção.

III Um dos princípios do controle de infecção é evitar o contato

direto com sangue, saliva ou secreções.

IV Hepatite, AIDS, tuberculose, câncer , rubéola e sarampo são

doenças passíveis de serem contraídas pela equipe

odontológica em sua prática profissional.

A quantidade de itens certos é igual a 

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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Ainda com relação ao controle de infecção na prática

odontológica, julgue os itens subseqüentes.

I Materiais perfurocortantes devem ser descartados em

recipientes rígidos e identificados.

II Os equipamentos de proteção individual dos cirurgiões

dentistas compreendem: luvas, máscaras com tripla proteção,

protetor ocular, gorro e jaleco, sendo que para o auxiliar de

consultório o uso de protetor ocular e gorro é dispensado.

III A pia para lavagem das mãos pode ser a mesma usada para

a lavagem dos instrumentais.

IV As barreiras protetoras de alumínio ou filme de PVC visam à

limitação de microrganismos e devem ser substituídas após

cada de atendimento.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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A biossegurança envolve o conjunto de ações que visam ao

controle de infecção no ambiente de trabalho e tem, como

princípios básicos, a esterilização e a desinfecção. Com referência

a esse assunto, julgue os itens seguintes.

I A correta esterilização do instrumental deve seguir a seguinte

seqüência de passos: lavagem, imersão em detergentes

enzimáticos, enxágüe, secagem, empacotamento, esterilização

e armazenamento.

II Em odontologia, a esterelização por meios físicos é realizada

em autoclaves ou estufas, e por meios químicos com o

glutaraldeído a 2% e álcool etílico a 70%.

III Para se fazer a descontaminação de instrumentais e

superfícies, devem ser usadas luvas de borracha reutilizáveis,

desde que não estejam furadas ou rasgadas.

IV Na autoclave por gravidade, o tempo de esterilização é de

20 minutos a 121 ºC (a uma atmosfera de pressão), e por auto-

vácuo é de 4 minutos a 132 ºC.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D III e IV.

���������	

Ainda acerca de biossegurança, julgue os itens subseqüentes.

I Brocas de aço, carbide ou tungstênio podem ser esterilizadas
em autoclave ou estufa.

II A contagem do tempo para esterilização deve ser iniciada
quando a estufa for ligada.

III Para esterilização de instrumental em solução aquosa de
glutaraldeído a 2%, o tempo de imersão é de 10 horas e para
a desinfecção o tempo de imersão é de 30 minutos.

IV A esterilização das canetas de alta e baixa rotação deve ser
feita preferencialmente em autoclave.

A quantidade de itens certos é igual a
 
A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

���������


A manutenção diária dos equipamentos odontológicos faz parte
da rotina do auxiliar de consultório dentário. Acerca das
atividades que fazem parte dessa rotina, assinale a opção correta.

A O filtro de ar comprimido deve ser drenado semanalmente.
B Após o expediente, a cadeira deve ser totalmente descida e

sua chave geral, desligada.
C Uma das causas principais de falta de água na seringa

relaciona-se à falta de água no compressor.
D A esterilização da ponteira condutora de luz deve ser feita em

estufa.
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Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) são
próprios de quem repete continuamente movimentos no seu
trabalho. O auto-exame e algumas recomendações quanto à rotina
do trabalho são cuidados importantes para a prevenção e o
diagnóstico precoce. Com referência a esses cuidados, assinale

a opção incorreta.
 
A Como medida preventiva, é recomendado o uso de luvas que

comprimam o punho.
B Exercitar as mãos e relaxar os músculos nos intervalos das

consultas são recomendações para a prática diária.
C É recomendado realizar movimentos que envolvam o braço

inteiro, reduzindo a ação de punhos e dedos.
D Sintomas que desaparecem ou melhoram em fins de semana

ou quando não se trabalha e perda de sensibilidade táctil ou
dolorosa permanente em alguma parte do membro superior
levam a suspeita de doença musculoesquelética.
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O conjunto de atos destinados à produção de um trabalho
compreende dois tipos de ações: as diretas (ou
irreversíveis) e as indiretas (ou reversíveis). Aquelas ações
são as realizadas na boca do paciente, exclusivamente pelo
cirurgião-dentista, e estas são realizadas dentro ou fora da
boca, podendo ser delegadas a atendente de consultório
dentário. As ações indiretas podem ser classificadas como
prévias, simultâneas e complementares. A partir dessas
informações, assinale a opção incorreta. 

A A instrumentação é caracterizada como ação
complementar.

B Separar documentos e fichas clínicas para o
atendimento são consideradas ações prévias.

C Os procedimentos prévios incluem o preparo de
equipamentos e a organização de bandeja clínica.

D A preparação da sala clínica é considerada uma ação
complementar.

���������

A respeito do diagnóstico e controle e tratamento da
doença cárie, julgue os itens abaixo.

I Para aplicação de selantes, o isolamento relativo
cuidadoso substitui o isolamento absoluto.

II A cárie dentária e a gengivite são doenças infecciosas
provocadas pela placa bacteriana.

III O risco de cárie é maior se açúcar é ingerido de
maneira a permanecer mais tempo sobre os dentes.

IV O fio e(ou) fita dental devem ser indicados para uso,
pelo menos uma vez ao dia.

V A qualidade da escovação dentária é mais importante
que a sua freqüência.

A quantidade de itens certos é igual a

A 2.
B 3.
C 4.
D 5.
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Tendo em vista que a escovação é o meio mecânico mais
difundido para o controle não profissional da placa
bacteriana, assinale a opção incorreta acerca da
higienização bucal.

A Para o controle da placa bacteriana, a variável que
mais interfere é a habilidade do paciente na sua
remoção.

B Pacientes com deficiências motoras ou doenças que
limitam a destreza manual devem dar preferência ao
uso de escovas elétricas.

C A utilização de palitos triangulares está totalmente
contraindicada para limpeza interproximal.

D O uso de dentifrícios proporciona um efeito adicional
à limpeza proporcionada pela escova.
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Sabe-se que o efeito anticariogênico do flúor está relacionado com sua
presença constante na boca. Nesse sentido, assinale a opção correta com
relação à aplicação tópica do flúor.

A Durante a aplicação de produtos com alta concentração de flúor, o
sugador deve ser usado, e o paciente deve ser sempre assistido.

B O fluor tópico pode se aplicado diretamente pelo paciente, mediante
a utilização de um verniz fluoretado.

C A secagem dos dentes é um fator importante na aplicação de flúor
fosfato acidulado em moldeiras.

D A solução de fluoreto de sódio a 2% deve ser aplicada sobre os
dentes com cotonetes ou bolinhas de algodão, sob isolamento
absoluto.
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A respeito da educação em saúde bucal, julgue os itens abaixo.

I Os pais das crianças portadoras de fissuras labiopalatais devem ser
orientados para higienizar a área fissurada com cotonete umedecido.

II No controle da doença periodontal, são importantes a ação educativa
e os procedimentos preventivos realizados pela equipe de saúde.

III A educação em grupos tem poder multiplicador e depende da
habilidade do educador e da existência de um interesse comum à
maioria.

IV Como medida de promoção de saúde bucal é importante restringir o
uso de doces na merenda.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
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Acerca da cronologia de erupção dentária e das características da
dentição decídua e permanente, assinale a opção incorreta.

A Os incisivos centrais inferiores da dentição decídua são, em geral, os
primeiros dentes a irromper.

B O primeiro molar inferior decíduo é semelhante ao primeiro molar
permanente. 

C Os dentes decíduos são menores em todos os sentidos que os
permanentes.

D Os segundos molares decíduos são, em geral, os últimos dentes a
irromper.
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No que diz respeito à atuação do auxiliar de consultório odontológico,
assinale a opção correta.

A É seu papel organizar o atendimento, agendar as consultas e executar
os procedimentos operatórios de menor complexidade.

B É sua responsabilidade exclusiva a ação de educação e promoção de
saúde.

C É fundamental a sua atuação no controle de infecção durante o
atendimento clínico.

D É sua responsabilidade exclusiva a utilização de todos os meios de
esterilização disponíveis no ambiente de trabalho.


