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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C , caso julgue o item CERTO ; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO .
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nos itens 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

1 A história do Acre começou a se definir em 1895,
quando uma comissão demarcatória foi encarregada de
estabelecer os limites entre o Brasil e a Bolívia, com base no

4 Tratado de Ayacucho, de 1867.
No processo demarcatório foi constatado, no ponto

inicial da linha divisória entre os dois países (nascente do
7 Javari), que a Bolívia ficaria com uma região rica em látex,

na época ocupada por brasileiros. 
Depois de reconhecida legalmente a fronteira

10 Brasil–Bolívia, em 12 de setembro de 1898, a Bolívia quis
tomar posse da região então ocupada por seringueiros
brasileiros, na vila de Xapuri. Os brasileiros não aceitaram

13 e obrigaram os bolivianos a se retirar da região.
Internet: <www.agenciaamazonia.com.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

1 A substituição de “se definir” (R.1) por ser definida
prejudica a correção gramatical e a informação original do
período.

2 A forma verbal “ocupada” (R.8) está no feminino singular
para concordar com o antecedente “Bolívia” (R.7) .

3 O emprego do futuro do pretérito em “ficaria” (R.7)
justifica-se por se tratar de uma idéia provável no futuro.

4 O termo “então” (R.11) está empregado com sentido
temporal.

5 Estaria igualmente correta a redação a se retirarem em
lugar de “a se retirar” (R.13).

Chico Mendes hoje é considerado um ícone da luta1

em defesa da Amazônia. Embora não tenha tido nenhuma
educação formal — só aprendeu a ler aos 20 anos de

4 idade —, Chico Mendes conheceu muito bem o valor da
terra amazônica, afinal, morreu para defendê-la.

Xapuri, importante município a 150 quilômetros da
7 capital do Acre, Rio Branco, foi o principal cenário de

atuação de Chico Mendes, onde ele ajudou a fundar o
sindicato dos trabalhadores da cidade, muito significativo na

10 defesa da região.
Idem, ibidem.

Com referência ao texto acima, julgue os itens a seguir.

6 A palavra “ícone” (R.1) está sendo empregada no sentido de
símbolo, emblema.

7 A substituição do segmento “Embora não tenha” (R.2) por
Apesar de não ter prejudica a correção gramatical do
período.

8 Os travessões, nas linhas 3 e 4, podem, sem prejuízo para o
texto, ser substituídos por parênteses.

9 Na linha 7, as vírgulas após “Acre” e “Branco” justificam-se
por isolar aposto.

10 O acento na palavra “amazônica” justifica-se porque todas
as paroxítonas terminadas em “a” devem receber acento
gráfico.

1 Chico juntou-se aos seringueiros na luta contra os
inimigos da Amazônia, que derrubavam a mata para produzir
pastagens de gado. Mas não foi só. Para tornar-se um dos

4 maiores defensores da Amazônia, ele incorporou uma
espécie de faro político justo: criticou a construção de
hidrelétricas, a contaminação de rios pelo mercúrio dos

7 garimpos e o corte industrial da madeira.
Por intermédio da boa política de Chico Mendes, o

governo demarcou 150 mil hectares de floresta, espaço
10 conquistado para cinco reservas extrativistas.

É de Chico Mendes o Prêmio Global 500 anos, e
ele, o único brasileiro a recebê-lo da ONU.

Idem, ibidem.

Com base no texto acima, julgue os próximos itens.

11 Em “aos” (R.1), há uma preposição e um artigo definido
masculino plural.

12 O emprego da vírgula após “Amazônia” (R.2) justifica-se por
isolar oração coordenada conclusiva.

13 A inserção do segmento essa a atuação de Chico Mendes
logo após “só” (R.3) prejudica a informação do texto.

14 Em “tornar-se” (R.3), o pronome “se” indica indeterminação
do sujeito.

15 A palavra “faro” (R.5) está sendo empregada no sentido
figurado ou conotativo e significa, no contexto, instinto,
perspicácia.

16 Em “recebê-lo” (R.12), a forma pronominal “-lo”, importante
para a coesão do texto, retoma o antecedente “Prêmio Global
500 anos” (R.11).

1 O Brasil é campeão mundial em agrobiodiversidade.
Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da
biodiversidade vegetal e animal do planeta. O tema é sempre

4 atual, pois esse imenso patrimônio genético pode estar em
perigo com o avanço das fronteiras agrícolas para o cerrado
e a Amazônia.

7 Os estudos da agrobiodiversidade envolvem o uso
e a conservação dos recursos genéticos animais, vegetais, a
microbiota (seres microscópicos) e conhecimentos

10 associados. Essa área da ciência ainda trata da evolução,
domesticação e localização dos centros de diversidade das
espécies de interesse para a humanidade, como as

13 alimentares, medicinais, ornamentais e agroenergéticas.
É fundamental destacar a riqueza brasileira em

variabilidade genética vegetal, principalmente porque o
16 Brasil é o centro de origem do abacaxi, do açaí, do

amendoim, do cacau, da castanha, do cupuaçu, do maracujá,
da mandioca, bem como da seringueira e de outras espécies.

Idem, ibidem.

A respeito desse texto, julgue os itens subseqüentes.

17 Em “Estima-se” (R.2), o sujeito está oculto.

18 Infere-se das informações do texto que o desmatamento para
implantação de lavouras representa risco para o patrimônio
genético da Amazônia.

19 O emprego de vírgula após “evolução” (R.10) justifica-se por
isolar oração de natureza explicativa.

20 As vírgulas empregadas nas linhas 16 e 17 têm justificativas
diversas.
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A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6),

em que é exibida uma página da Web. Com relação a essa figura,

ao IE6 e à Internet, julgue os itens a seguir.

21 Quando o IE6 é aberto, existe sempre uma página da Web

que ele exibe inicialmente. Caso se deseje, em algum

momento, retornar a essa página inicial, é suficiente

clicar o botão .

22 Ao se clicar o botão , a página em exibição é

bloqueada, de forma que nenhum usuário possa mais

acessá-la, no futuro, no computador em que o IE6 está

instalado. Essa ferramenta pode ser utilizada, por exemplo,

para impedir que menores de idade acessem páginas da

Web inapropriadas. Para desbloquear a página, é necessário

o fornecimento de uma senha secreta.

Julgue o item abaixo, referente a correio eletrônico.

23 maria/www@comercial.empresa@brasileiro é uma

seqüência de caracteres que apresenta a estrutura padrão de

um endereço de correio eletrônico. Nessa seqüência, maria

corresponde ao nome do usuário de e-mail, www indica que

o usuário está na Web, comercial é a seqüência de caracteres

usada para indicar páginas de empresas. O fato de o usuário

de correio eletrônico morar no Brasil é indicado pela

palavra brasileiro.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Word

2002, com um texto em processo de edição, no qual a palavra

“nacional” está selecionada, julgue os itens de 24 a 27.

24 Para centralizar o título do texto — “Sobre o Acre” —, é

suficiente clicar em algum local desse título e, em seguida,

clicar .

25 A fonte usada na palavra selecionada é denominada Times

New Roman.

26 Para se sublinhar a palavra “brasileiros”, é suficiente aplicar

um clique duplo nessa palavra e, em seguida, clicar . 

27 Para se realizar uma cópia de segurança do arquivo de nome

Sobre o Acre, que está associado ao texto em edição, é

suficiente clicar o ícone , localizado no canto superior

esquerdo da janela mostrada.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma

planilha, em processo de elaboração, contendo alguns dados

relativos ao estado do Acre. Considerando essa figura e o Excel

2002, julgue os itens que se seguem.

28 Para se alinhar à esquerda os conteúdos das células contidas

na coluna B, é suficiente selecionar essas células e, em

seguida, clicar .

29 O menu  permite o acesso a uma ferramenta que pode

auxiliar na realização de uma cópia da planilha em um

disquete de 3½".

Com relação ao Windows XP, julgue o item a seguir.

30 Caso haja, na desktop, um ícone correspondente a um

arquivo do Word, é possível abrir esse arquivo por meio da

aplicação de um clique duplo sobre esse ícone.
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O cultivo da planta de coca, base para a produção da

cocaína, subiu 8% na Bolívia e 7% no Peru em 2006, tendo

diminuído 9% na Colômbia no mesmo ano, concluiu o relatório

anual do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime

(UNODC). O crescimento do cultivo na Bolívia tem especial

motivo para preocupar o governo brasileiro já que, segundo a

embaixada norte-americana e a polícia boliviana, de 85% a 90%

de toda a cocaína produzida pela Bolívia tem como destino o

Brasil.

Apesar da queda do cultivo da planta na Colômbia, o

país continua a ser o maior cultivador de coca e produtor global

de cocaína, respondendo por 62% da droga encontrada no

mundo. A erradicação da coca na Colômbia é altamente

financiada pelos Estados Unidos da América (EUA), que, pelo

Plano Colômbia, destinam ao país US$ 700 milhões anuais, a

maior parte em ajuda militar para combater a guerrilha e o

narcotráfico.

Folha de S.Paulo, 16/6/2007, p. A24 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

amplitude do tema por ele focalizado, além de aspectos do atual

cenário latino-americano, julgue os itens seguintes.

31 O denominado crime organizado global atua em várias

frentes e tem no tráfico de drogas ilícitas uma de suas

maiores fontes de renda.

32 A contínua redução de demanda pelas drogas ilícitas nos

EUA explica a crescente dificuldade encontrada pelo

narcotráfico para continuar atuando naquele país. 

33 Deduz-se do texto que não há diferença entre coca e cocaína.

34 Considerando os países citados no texto, é correto inferir que

a América do Sul concentra parte considerável da produção

mundial de determinado tipo de droga ilícita.

35 O Brasil funciona como rota de passagem de droga a ser

distribuída internacionalmente.

36 A Colômbia perdeu a posição de líder mundial na produção

de cocaína.

37 Atualmente, Bolívia e Venezuela são os maiores aliados dos

EUA na América do Sul.

38 A Colômbia vive hoje em paz, sem lutas internas.

39 Além do narcotráfico, o crime organizado global também

atua fortemente no contrabando de armas.

40 O narcotráfico desempenha importante papel na existência

do conhecido quadro de violência presente em grandes

cidades brasileiras.

É comum as pessoas se perguntarem por que o Brasil,

com uma população próxima aos 190 milhões, é superado no

desempenho olímpico por nações muito menos populosas como

Austrália, Coréia do Sul ou Hungria — para não falar,

naturalmente, de Cuba. De forma resumida, pode-se atribuir essa

diferença à falta de investimentos e de uma política de Estado

voltada para a massificação da prática desportiva. A verdade é

que, em um país com tantas deficiências estruturais e alarmantes

índices de pobreza e violência, muitos, erroneamente, ainda não

vêem o esporte, e toda sua dimensão educacional, como uma

prioridade.

Jornal do Senado, 20-26/8/2007, p. 10 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o

papel do esporte no Brasil e no mundo contemporâneo, julgue os

itens subseqüentes.

41 As competições esportivas entre os países da América, em

2007, foram realizadas no Brasil, na cidade do Rio de

Janeiro.

42 Conhecido como o país do futebol, o Brasil é o país com

maior número de conquistas em Copas do Mundo.

43 Nos dias de hoje, o esporte é essencialmente amador e

claramente afastado dos interesses financeiros.

44 Segundo o texto, por ter uma população muito maior, o

desempenho olímpico do Brasil supera o de Cuba.

45 O fato de não possuir um ministério específico para o setor

impede que o Brasil popularize o esporte entre seus

habitantes.

46 O texto sugere que o esporte é uma atividade que pode

contribuir para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

47 O sistema educacional brasileiro já está preparado para

oferecer aos alunos as condições essenciais para a prática

desportiva.

48 A expansão das práticas esportivas, sobretudo as de alto

rendimento, requer, entre outras condições, locais adequados

para treinamento e orientadores técnicos.

49 Exemplos mostram que o esporte pode oferecer alternativa

saudável a crianças e jovens que vivem em situação de risco

social.

50 O texto sugere ser errado associar esporte a educação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A placa dental, também denominada biofilme dental, é uma

comunidade bacteriana associada à superfície do dente.

Em relação ao biofilme e seu controle, julgue os itens seguintes.

51 Na cavidade bucal, os dentes apresentam uma superfície

rígida descamativa que favorece o acúmulo de comunidades

bacterianas.

52 As evidências científicas têm demonstrado que o biofilme

dental é o fator etiológico primário no desenvolvimento da

doença cárie e de algumas doenças periodontais.

53 O biofilme pode-se acumular na superfície das coroas dos

dentes e na região do sulco gengival.

54 A colonização primária do biofilme dental é feita

predominantemente por bactérias do tipo cocos gram-

negativos anaeróbios estritos.

55 O acúmulo de bactérias em superfícies rígidas é um

fenômeno que só ocorre nas superfícies dentais.

56 O cálculo dental não tem relação com o biofilme dental.

57 Os trabalhos epidemiológicos mostram que a periodontite

crônica é altamente prevalente em adolescentes em todas as

populações estudadas.

58 A placa supragengival está exposta a mecanismos de

autolimpeza, porém tais mecanismos não removem o

biofilme de maneira adequada.

59 As técnicas de escovação são eficientes na remoção do

biofilme dental nas superfícies interproximais dos dentes.

60 A prevenção da ocorrência e recorrência da gengivite

depende do controle do biofilme dental subgengival.

Julgue os próximos itens, sobre a anatomia e fisiologia da

cavidade bucal.

61 O ducto excretor terminal da glândula parótida, chamado

ducto de Stenon, abre-se na cavidade oral na altura do

segundo molar superior.

62 A secreção salivar é consideravelmente maior durante o

sono.

63 Na região posterior da língua, encontra-se o V lingual

constituído pelas papilas foliadas.

64 A saliva é um fluido biológico que protege as estruturas da

cavidade oral.

65 A mucosa alveolar reveste o fundo do sulco vestibular, sendo

a transição entre as mucosas labial e jugal com a mucosa

gengival.

Com base na fotografia clínica frontal mostrada acima, julgue os

itens a seguir.

66 A letra A indica a fase vestibular do dente decíduo

apresentado.

67 A letra B indica a papila interdental.

68 A seta aponta para a borda oclusal do incisivo central.

69 O asterisco indica a fase distal de um incisivo lateral

superior.

Em relação a ergonomia e a equipe de trabalho, julgue os

seguintes itens.

70 A correta posição da equipe de trabalho favorece o acesso à

cavidade oral, a visibilidade, a prevenção de doenças do

trabalho e o conforto do paciente. 

71 O operador e o técnico de higiene dental devem estar

sentados durante o atendimento, no mocho, com as pernas e

coxas formando um ângulo de 45º.

72 O operador deverá ter uma área de movimentação maior que

a do técnico na área de trabalho.



UnB/CESPE – PMRB Caderno Uganda

Cargo 61: Técnico de Higiene Dental – 5 –

73 O técnico de higiene dental deve ficar do lado oposto ao

operador, porém um pouco mais elevado que o operador.

74 O refletor do equipo odontológico deve ser posicionado à

frente do paciente para evitar sombras no campo de trabalho.

Os recursos materiais, protocolos de prevenção e diagnóstico e

tratamento de infecções, visando a segurança da equipe de

trabalho e dos pacientes, fazem parte das medidas de controle de

infecção no consultório odontológico. Em relação às medidas de

biossegurança a serem aplicadas no consultório odontológico,

julgue os itens que se seguem.

75 A equipe de trabalho odontológico fica exposta aos

microrganismos da microbiota bucal dos pacientes, das

unidades de água e dos aerossóis produzidos por alta

rotação, ultra-som e seringa tríplice.

76 Os instrumentos que penetram na pele e mucosas são

considerados instrumentos críticos e devem ser

obrigatoriamente descartados.

77 Todos os componentes da equipe odontológica devem ser

vacinados contra a hepatite C.

78 A lavagem das mãos com água e sabão líquido, após contato

com o paciente, instrumental e artigos contaminados, reduz

o risco de infecções cruzadas.

79 As luvas não devem ser reutilizadas porque perdem a

capacidade de barreira mecânica após poucas horas de uso

em meio úmido. 

80 Ao se utilizar o gorro, deve-se prender o cabelo sem deixar

mechas pendentes, recobrindo todo o cabelo e orelhas, e

trocá-lo semanalmente.

81 Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual

durante a limpeza do instrumental, uma vez que este se

encontra contaminado.

82 A esterilização é o processo capaz de destruir

microrganismos na sua forma vegetativa, mas não destrói os

esporos bacterianos.

83 Quando o método de esterilização é a estufa, o

acondicionamento do instrumental deverá suportar altas

temperaturas, tais como caixas metálicas.

84 O tempo de esterilização deve ser contabilizado após ser

atingida a temperatura recomendada.

Em relação ao uso do flúor, julgue os itens a seguir.

85 Os efeitos prejudiciais do flúor na dentição são devidos,

principalmente, ao efeito tópico do flúor após a erupção dos

dentes.

86 Recomenda-se o uso de uma pequena quantidade de água,

para remover os restos de dentifrício diluído na boca,

durante a escovação.

87 Os vernizes fluoretados contêm baixa concentração de flúor,

porém, devido a sua grande adesividade na superfície

dentária, têm efeito residual maior.

88 Os géis fluoretados são aplicados por pincelamento ou em

moldeiras e recomenda-se sempre o uso do sugador durante

a aplicação.

89 A ingestão de flúor, no período de formação dos dentes,

acima do limite adequado, por longos períodos de tempo

pode resultar em manchas esbranquiçadas nos dentes.

Em relação à educação em saúde e ao papel do técnico de higiene

dental na educação para saúde, julgue os seguintes itens.

90 Para que o processo de educação em saúde seja efetivo, é

necessário que o processo de aprendizagem seja permanente.

Nesse processo, a equipe odontológica não tem papel

relevante na educação de crianças até idade pré-escolar, mas

cabe à escola o principal papel.

91 A educação é um processo social por meio do qual a

consciência crítica é desenvolvida.

92 O aleitamento materno é importante para o desenvolvimento

físico e emocional da criança, porém, deve ser interrompido

antes da erupção dos primeiros dentes.

93 A orientação sobre a importância de estabelecer hábitos

alimentares saudáveis, tais como alimentação com dietas

menos cariogênicas e em horários regulares, é importante na

prevenção da doença cárie.

94 A gravidez compromete os dentes da gestante.
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Considerando os resultados do projeto SB Brasil 2003, acerca do

último levantamento epidemiológico de âmbito nacional na área

de saúde bucal, julgue os próximos itens.

95 A perda dentária precoce continua sendo um problema grave

de saúde pública.

96 O declínio da doença cárie na população infantil no país

ocorre de maneira homogênea.

97 As crianças do Norte e Nordeste do país apresentaram os

maiores números de dentes cariados não tratados.

98 A prevalência da doença cárie em adultos foi inexpressiva.

99 O edentulismo é um problema grave entre a população de

indivíduos idosos.

100 Medidas relacionadas ao acesso e à utilização de serviços de

assistência odontológica são necessárias para melhorar os

resultados do levantamento epidemiológico.

Com relação às técnicas radiográficas, julgue os seguintes itens.

101 Na técnica da bissetriz, o filme deve ser posicionado o mais

perto possível dos dentes a serem avaliados, não importando

se há necessidade de encurvá-lo.

102 Na técnica da bissetriz, o ângulo entre o longo eixo dos

dentes e o filme é dividido por uma bissetriz.

103 Na técnica do paralelismo, o localizador do aparelho de

raios X é posto de modo a formar um ângulo reto (vertical

e horizontalmente) com os dentes e com o filme.

104 O filme deve ser colocado paralelamente ao longo eixo dos

dentes, idealmente com o uso do posicionador.

105 O uso de localizadores curtos do aparelho de raios X facilita

a execução da técnica do paralelismo.

Na manutenção do consultório, alguns cuidados são necessários

para assegurar o perfeito funcionamento dos equipamentos e

instrumentos. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

106 O compressor deve ser drenado diariamente pois o acúmulo

de água na tubulação de ar traz prejuízos ao equipamento e

contamina o ar comprimido.

107 As turbinas de alta rotação devem ser autoclavadas e em

razão disso devem ser lubrificadas de 2 a 3 vezes por

semana.

108 O instrumental autoclavado deve ser identificado por data,

visto que a validade da esterilização é de cerca de 5 dias.

109 Os instrumentos para isolamento absoluto do campo

operatório incluem: perfurador de Ainsworth, pinça porta-

grampo, dique, lençol de borracha e pinça de Allis.

110 A agulha descartável curta é a mais indicada para anestesia

do nervo alveolar inferior e deve compor a bandeja clínica.

Com relação à instrumentação clínica e cirúrgica, julgue os itens

subseqüentes.

111 Em procedimentos cirúrgicos, a paramentação refere-se à

etapa em que se realiza a troca das vestes rotineiras por

vestimentas adequadas, seguida da utilização de luvas de

borracha estéreis.

112 Com luvas estéreis, pode-se tocar os pacotes autoclavados,

abrindo-os e repassando os instrumentais e campos ao

dentista.

113 O procedimento de degermação refere-se à desinfecção com

álcool de superfícies não-esterilizadas.

114 A pinça hemostática é um instrumento usado na fase de

síntese.

115 O sugador a vácuo deve ser usado com cuidado em

procedimentos cirúrgicos.

Julgue os itens que se seguem, acerca de procedimentos

odontológicos rotineiros.

116 Em restaurações de resina composta, a seqüência clínica

envolve preparo cavitário, condicionamento com ácido,

aplicação de verniz e restauração com resina composta. 

117 A manipulação de material de moldagem do tipo silicona

densa deve ser feita na placa de vidro com espátula metálica.

118 As limas endodônticas são identificadas por números e

cores. As limas pretas podem ser de número 40 ou 80.

119 Os condensadores endodônticos nunca devem ser aquecidos,

pois podem plastificar o material obturador e prejudicar a

qualidade do tratamento endodôntico. 

120 As resinas compostas podem endurecer se forem expostas à

luz do consultório.


