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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite ao fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES .................................................................................... 05 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS..................................................................................................... 20 

Concurso Público 

N.º INSCRIÇÃO: 



 

    Prefeitura Municipal de Barras-PI           2 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 

 

TRÊS APITOS 
                                Noel Rosa 

1 Quando o apito 

2 Da fábrica de tecidos 

3 Vem ferir os meus ouvidos, 

4 Eu me lembro de você. 

5 Mas você anda, 

6 Sem dúvida, bem zangada 

7 E está mesmo interessada 

8 Em fingir que não me vê. 

 

9 Você que atende ao apito 

10 De uma chaminé de barro 

11 Por que não atende ao grito, 

12 Tão aflito, 

13 Da buzina do meu carro? 

 

14 Você no inverno 

15 Sem meias vai pro trabalho, 

16 Não faz fé com agasalho, 

17 Nem no frio você crê. 

18 Mas você é mesmo 

19 Artigo que não se limita, 

20 Quando a fábrica apita 

21 Faz reclame de você. 

22 Nos meus olhos você lê 

23 Que eu sofro cruelmente 

24 Com ciúmes do gerente 

25 Impertinente, 

26 Que dá ordens a você. 

 

27 Sou do sereno, 

28 Poeta muito soturno, 

29 Vou virar guarda-noturno 

30 E você sabe por quê. 

31 Mas você não sabe 

32 Que, enquanto você faz pano, 

33 Faço junto do piano 

34 Estes versos pra você. 

 

1. De acordo com o entendimento que se faz do texto, 
marque a opção incorreta: 
 
a) Dentre as possíveis funções que a linguagem do texto 

pode apresentar, percebe-se a função emotiva; 
b) Sem dúvida, o que predomina no texto é o aspecto 

denotativo da linguagem; 
c) O texto está escrito em versos e apresenta rimas; 
d) Sendo um texto literário, é natural que se perceba o 

aspecto conotativo da linguagem. 

2. Fazendo uma análise mais detalhada do texto, pode-se 
perceber que: 
 

a) Apresenta forte caracterização lírica; 
b) A intenção maior do texto é fazer comentários 

pejorativos sobre os operários; 
c) Na verdade, o objetivo maior do texto é apresentar 

uma crítica às péssimas condições salariais do 
operário brasileiro; 

d) Há caracterização subjetiva no poema, mas a 
temática maior do texto é política. 

 
3. O poeta constantemente faz referência a uma pessoa: 

“você”. Pode-se dizer que essa pessoa é: 
 

a) Uma empresária do ramo de tecidos que faz pouco 
caso do poeta porque ele é um boêmio; 

b) Uma operária que não quer  o poeta porque ele é o 
gerente da fábrica e quer apenas se aproveitar dela; 

c) Uma operária que não demonstra nenhum interesse 
pelo poeta, embora ele pareça ter uma condição 
financeira melhor do que ela; 

d) Uma moça que vende lanche na frente de uma 
fábrica de tecidos e despreza o poeta porque ele é 
namorador e não quer nada sério com ela. 

 
4. Sobre a linguagem que o poeta utiliza no texto, pode-se 

afirmar que: 
 

a) É profundamente rebuscada, a ponto de 
comprometer o entendimento do texto; 

b) É hermética o suficiente para tornar a mensagem do 
texto obscura; 

c) Apresenta figuração intensa, a ponto de 
comprometer o seu aspecto poético; 

d) Não apresenta complexidade, aproximando-se do 
aspecto coloquial. 

 
5. Marque a opção cuja palavra não representa sinônimo de 

“impertinente” (v 25): 
 

a) Rabugento; 
b) Insolente; 
c) Oportuno; 
d) Chato. 

 
6. Observe: 
 

Por que não atende ao grito, 

Tão aflito, 

Da buzina do meu carro? (segunda estrofe) 
 

Analisando as palavras destacadas nos versos acima, pode-se 
afirmar que há um caso de: 
 

a) Personificação; 
b) Aliteração; 
c) Anáfora; 
d) Redundância. 

 

7. Marque a opção em que as palavras são acentuadas 
obedecendo à mesma regra: 

 

a) Você, dúvida, ciúme; 
b) Fé, crê, lê; 
c) Chaminé, você, dúvida; 
d) Fábrica, crê, lê.  
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8. Repare que no verso 11 aparece a expressão “por que” 
(separado e sem acento) e no verso 30, “por quê” 
(separado e com acento), ambas grafadas corretamente.
Assim, marque a opção que traz um erro
dos porquês: 

 
a) Por que a operária não queria o poeta? 
b) A operária não o queria porque ele era mulherengo;
c) A buzina era a razão porquê a operária não queria o 

poeta; 
d) A operária não entendia o porquê das buzinadas.

 

9. Analisando a palavra destacada na oração “
se limita (v 19), pode-se marcar como correto
 
a) É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

substantiva subjetiva; 
b) É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

adjetiva restritiva; 
c) É um pronome relativo e inicia uma oração 

substantiva predicativa; 
d) É um pronome relativo e inicia uma oração adjetiva.

 

10. As palavras “interessada” (v 7), “chaminé” (v
“impertinente” (v 25) apresentam, respectivamente
 
a) 10, 7 e 10 fonemas; 
b) 9, 6 e 10 fonemas; 
c) 10, 6 e 9 fonemas; 
d) 9, 6 e 11 fonemas. 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES
 
 
11. O ex-presidente da República, Itamar Franco, falecido em 

02 de julho de 2011, governou o Brasil entre outubro de 
1992 e dezembro de 1994. No seu curto governo, foram 
tomadas medidas de grande importância para a economia 
nacional. Assim sendo, assinale a al
apresenta a principal contribuição do governo de Itamar 
Franco para a economia brasileira. 
 
a) O Plano Cruzado, caracterizado pelo congelamento 

de preços e salários. 
b) A recriação do Cruzeiro como moeda nacional
c) O Plano Real, responsável pela est

inflação. 
d) A estatização de grandes empresas privadas, a 

exemplo da Companhia Vale do Rio Doce

 
12.   Leia com bastante atenção o texto a seguir e reflita

 
 "Um habitante de Madagascar só dispõe de 5 litros de 

água por dia. O americano, segundo a ONU, consome 

600, os europeus, 200. De energia, cada americano 

precisa em média de tanta quanto três suíços, quatro 

italianos, 160 tanzanianos e 1100 ruandenses."

Forum", nº. 2, 2001. p.16.) 

 

Repare que no verso 11 aparece a expressão “por que” 
acento) e no verso 30, “por quê” 

(separado e com acento), ambas grafadas corretamente. 
erro quanto ao uso 

Por que a operária não queria o poeta?  
A operária não o queria porque ele era mulherengo; 

ê a operária não queria o 

A operária não entendia o porquê das buzinadas. 

Analisando a palavra destacada na oração “Artigo que não 

correto: 

É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

É um pronome relativo e inicia uma oração 

É um pronome relativo e inicia uma oração adjetiva. 

As palavras “interessada” (v 7), “chaminé” (v 10) e 
respectivamente: 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

presidente da República, Itamar Franco, falecido em 
02 de julho de 2011, governou o Brasil entre outubro de 

dezembro de 1994. No seu curto governo, foram 
tomadas medidas de grande importância para a economia 
nacional. Assim sendo, assinale a alternativa que 
apresenta a principal contribuição do governo de Itamar 

O Plano Cruzado, caracterizado pelo congelamento 

A recriação do Cruzeiro como moeda nacional. 
O Plano Real, responsável pela estabilização da 

A estatização de grandes empresas privadas, a 
exemplo da Companhia Vale do Rio Doce. 

Leia com bastante atenção o texto a seguir e reflita: 

"Um habitante de Madagascar só dispõe de 5 litros de 

água por dia. O americano, segundo a ONU, consome 

600, os europeus, 200. De energia, cada americano 

precisa em média de tanta quanto três suíços, quatro 

italianos, 160 tanzanianos e 1100 ruandenses." ("Revista 

Levando-se em consideração a necessidade de se atingir 
a sustentabilidade ambiental do planeta, podemos 
concluir corretamente que:

 
a) Deve-se elevar o padrão de consumo dos países mais 

pobres do planeta aos patamares n
b) O padrão de consumo norte

insustentável. 
c) O modelo de produção e consumo norte

o mais adequado para o planeta.
d) A questão do consumo não tem relação com 

sustentabilidade ambiental.

 
13. O Sertão Nordestino é considerado c

mais complexas do território brasileiro, sobretudo pela 
sua condição climática. No contexto atual está sendo 
executada uma grande obra, representada no cartograma 
a seguir, que tem levantado questionamentos no campo 
da política, da economia e do meio ambiente.  Trata

a) Da construção de hidrelétrica de Belo Monte
b) Da construção da Ferrovia Transnordestina
c) Da malha rodoviária nordestina
d) Do projeto de transposição de águas do Rio São 

Francisco. 
 

14.  A análise da estrutura etária de um país
importante ferramenta para o planejamento econômico e 
para a implantação de políticas públicas. Nesse sentido, 
analisando-se os gráficos a seguir, que demonstram a 
evolução da estrutura etária brasileira, assinale a única 
alternativa correta: 
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se em consideração a necessidade de se atingir 
a sustentabilidade ambiental do planeta, podemos 

que: 

se elevar o padrão de consumo dos países mais 
pobres do planeta aos patamares norte-americanos. 
O padrão de consumo norte-americano é 

O modelo de produção e consumo norte-americano é 
o mais adequado para o planeta. 
A questão do consumo não tem relação com 
sustentabilidade ambiental. 

O Sertão Nordestino é considerado como uma das áreas 
mais complexas do território brasileiro, sobretudo pela 
sua condição climática. No contexto atual está sendo 
executada uma grande obra, representada no cartograma 
a seguir, que tem levantado questionamentos no campo 

ia e do meio ambiente.  Trata-se: 

 

Da construção de hidrelétrica de Belo Monte. 
Da construção da Ferrovia Transnordestina. 
Da malha rodoviária nordestina. 

transposição de águas do Rio São 

A análise da estrutura etária de um país se constitui em 
importante ferramenta para o planejamento econômico e 
para a implantação de políticas públicas. Nesse sentido, 

se os gráficos a seguir, que demonstram a 
evolução da estrutura etária brasileira, assinale a única 
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a) O aumento percentual de jovens no período indicado 
demonstra que o Brasil deverá ampliar os 
investimentos em educação básica. 

b) Os gráficos não demonstram nenhuma mudança na 
composição etária do Brasil, não sendo necessárias 
mudanças nas políticas públicas. 

c) A redução do percentual de idosos demonstra que 
houve redução da expectativa de vida no Brasil. 

d) O aumento percentual de adultos e idosos indica uma 
tendência de envelhecimento do Brasil, implicando 
em maiores gastos previdenciários, bem como a 
implementação de programas e planos de assistência 
social voltados para a terceira idade. 
 

15.  Atualmente, o chamado “Mundo Árabe” encontra-se em 
efervescência política. Em diversos países, como no Egito, 
na Líbia, Síria e Iêmen, têm ocorrido conflitos entre 
manifestantes e tropas dos governos. No Egito, a 
insurreição popular derrubou o governo de Osni Mubarak  
em fevereiro deste ano. A crise política vivenciada pelo 
mundo árabe no contexto atual tem a capacidade de 
afetar a economia e as relações internacionais. Isso se 
justifica pelo fato: 
 
a) De representarem uma parcela significativa no 

comércio mundial de petróleo. 
b) De serem países com alto Índice de Desenvolvimento 

Humano. 
c) De todos os países possuírem arsenais nucleares. 
d) De serem países altamente industrializados. 

 
 

CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
 
Leia o trecho a seguir e responda às questões 16 e 17. 
 
 
“Barras teve origem durante o processo de ocupação das 

terras e da expansão da pecuária na região do Longá. A 

convergência de rios e riachos serviu de base para a instalação 

das fazendas. Em meados de século XVIII, o fazendeiro e 

coronel Miguel Carvalho de Aguiar, vindo da Bahia, deu início 

à construção de uma Capela [...]. A Capela erigiu-se na antiga 

fazenda Buritizinho, de propriedade de Manuel da Cunha 

Carvalho, abastado fazendeiro que deu conclusão à obra 

iniciada por Miguel Carvalho de Aguiar, que faleceu antes da 

conclusão da Capela. Ao falecer em 1804, o sobrinho que 

herdara a fazenda Buritizinho, Manuel José da Cunha, legou 

[...], Orago da Capela, a posse de terras da fazenda além do 

gado que nela existia. Estava dessa forma iniciado o núcleo 

que deu origem à ‘povoação das Barras’ [...] elevada à 

condição de Vila, em 1841, e a categoria de cidade através do 

Decreto Estadual nº. 1, de 28 de dezembro de 1885, com a 

denominação de Barras do Maratoã, sendo posteriormente 

simplificado para Barras. [...]”. 
 
Fonte: Barras. In: Perfil dos Municípios Piauienses. Teresina: Fundação Cepro. 

1992, p. 63. 
 
16. Segundo o fragmento do texto acima, o município de 

Barras teve sua origem ligada: 

 

a) A criação de uma igreja que possibilitou a formação 

do povoado de Buritizinho. 

b) Ao desenvolvimento da atividade da piscicultura 

nos rios da região. 

c) A instalação de fazendas de gado. 

d) A sua proximidade com Esperantina, Piripiri e 

outros municípios, criando um grande comércio de 

gado da região. 

 
17. Com referência ao trecho acima, podemos analisar que 

no crescimento do povoado e no surgimento da cidade 

de Barras houve, além da ação do poder político, a 

participação da (o):  

 

a) Atividade econômica da cana-de-açúcar pela 

riqueza do solo da região. 

b) Poder religioso na congregação da população local e 

vizinha; o exemplo desse poder é a construção de 

templo religioso e articulação da elite local na 

atuação política e econômica na região. 

c) Governo Federal na construção de cidades para 

povoar a região nordeste. 

d) Poder municipal para desenvolver a cidade de 

Buritizinho. 

 
18. Sobre o município de Barras é possível afirmar:  

 
I. Os rios da região não tiveram importância no 

crescimento e desenvolvimento de Barras; 
II. Os limites de Barras a leste são com os municípios 

de Piripiri e Batalha; 
III. As terras que deram origem a Barras foram 

intensamente exploradas pela atividade da 
piscicultura; 

IV. O nascimento do povoado que daria origem a 
cidade de Barras está intrinsecamente relacionado 
à construção de uma igreja em homenagem a Nossa 
Senhora da Conceição.  
  

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
19.  Analise a reportagem abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

Prefeitos do Território dos Cocais se reúnem em Porto. 
Na reunião, os gestores tratarão, dentre outras pautas, a 

prestação de contas do consórcio e o plano para 2011. 
 

Atualizada em 26/01/2011 - 10:28 h 

 
Neste sábado, dia 29, os prefeitos e representantes dos 

municípios que compõem o CITCOCAIS – Consórcio 

Intermunicipal para Desenvolvimento do Território dos Cocais 

– se encontrarão em mais uma assembléia, desta vez, no 

município de Porto.  
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Ao todo, são 11 os municípios que constituem o 

CITCOCAIS: Barras, Batalha, Esperantina, Joca Marques, 

Joaquim Pires, Luzilândia, Matias Olímpio, Morro do Chapéu 

do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Porto e São João do 

Arraial.  

Na reunião, os gestores tratarão, dentre outras pautas, a 

prestação de contas do consórcio e o plano para 2011 além da 

eleição e posse da nova diretoria, da qual o atual presidente, o 

prefeito Francisco Lima de São João do Arraial, está cotado 

para a reeleição.  

Fonte: http://novo.portalappm.com.br/noticias/prefeitos-do-territorio-dos-
cocais-se-reunem-em-porto-37426.html. Acesso em 01/02/2011. 

  

a) O consórcio tem a finalidade de desenvolver apenas 
os municípios de Barras, Batalha e Porto. 

b) A reportagem menciona que Barras será sede das 
próximas ações do consórcio. 

c) Os poderes municipais integrantes do Citcocais têm 
entre as finalidades unir forças coletivas para trazer 
benefícios para a região que abrange não somente 
Barras, mas todos os municípios integrantes do 
consórcio.  

d) Podemos analisar que a assembléia tinha como 
objetivo criar uma diretoria específica em Porto 
para centralizar todas as ações para o ano de 2011.  

 
20.  Analise os dados abaixo referentes às informações 

diagnósticos socioeconômico do município de Barras e 
responda à alternativa correta: 

 
 

Quadro 01 
 

Distribuição dos domicílios segundo a existência de banheiro 
ou sanitário 

 

 EXISTÊNCIA DE BANHEIRO  DOMICÍLIOS ATENDIDOS 
 OU SANITÁRIO              
       Nº. ABSOLUTO   % 
 
 Dispunham 3.097                    34,5 
 Não dispunham 5.881                     65,5 
 TOTAL 8.978                    100,0 

  
Quadro 02 

 

Distribuição dos domicílios segundo o destino dado ao lixo 
 
 DESTINO DADO AO LIXO         DOMICÍLIOS ATENDIDOS 
 

  Nº. ABSOLUTO % 
 
 Coletado 2.347                26,1 
 Outro destino 6.631                73,9 
 TOTAL 8.978              100,0 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000. In: 

http://www.cepro.pi.gov.br/download/201012/CEPRO20_83b24651cd.
pdf. Acesso em 02/02/2011. 

 

a)  Podemos perceber que o município de Barras não 
tem problemas de saneamento básico, no que se 
refere aos banheiros e sanitários em domicílios, 
porém precisa desenvolver políticas públicas 
relacionadas à coleta e ao destino do lixo. 

b)  O município de Barras, juntamente com os poderes 
estaduais e federais, precisa desenvolver políticas 
públicas que contemplem tanto no saneamento, 
como no que se refere à existência de banheiros ou 
sanitários em domicílio, como na coleta e no 
destino do lixo.  

c)  A situação apresentada pelo quadro 01 e 02 não 
apresenta perigo para a organização do município. 

d)  A análise dos quadros demonstra que o município 
precisa apenas criar soluções para coleta do lixo 
urbano e um destino correto que não prejudique os 
seus lençóis freáticos. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Dentre os materiais odontológicos existe um grupo 

destinado à reparação funcional das sequelas da doença 
cárie, os materiais restauradores. Entre materiais abaixo, 
marque o que não é classificado nesse grupo: 
 
a) Resina composta auto-polimerizável. 
b) Resina composta foto-polimerizável. 
c) Cimento de hidróxido de cálcio. 
d) Cimento de ionômero de vidro. 

 
22. Durante os procedimentos necessários para a realização 

de uma restauração simples de amálgama, utilizam-se os 
instrumentos citados abaixo. Marque a alternativa que 
traz a sequência correta de emprego desses 
instrumentos: 
 
a) Condensador (calcador); porta-amálgama; 

hollemback; brunidor. 
b) Porta-amálgama; brunidor; condensador (calcador); 

hollemback. 
c) Condensador (calcador); hollemback; brunidor; porta-

amálgama. 
d) Porta-amálgama; condensador (calcador); 

hollemback; brunidor.  
 

23. “Possui capacidade de aderir quimicamente ao dente e 

liberar flúor. Uma vez manipulado (pó e líquido) deve 

apresentar-se com superfície brilhante no momento de 

sua inserção na cavidade dentária.” O texto acima se 
refere ao:  
 
a) Cimento de óxido de zinco e eugenol. 
b) Cimento de ionômero de vidro.   
c) Cimento de hidróxido de cálcio. 
d) Cimento resinoso. 

 
24. Uma das atribuições mais importantes do auxiliar de 

saúde bucal (ASB) no contexto do Programa Saúde da 
Família é a sua participação ativa em ações preventivas e 
educativas em saúde bucal. Marque a única alternativa 
que não se enquadra nesse grupo de ações:  
 
a) Desinfecção e esterilização de materiais e 

instrumento utilizados. 
b) Promover escovações supervisionadas. 
c) Evidenciação de placa bacteriana. 
d) Orientações sobre uso de fio-dental e escovação.  
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25. As tomadas radiográficas odontológicas são um meio 
complementar de diagnóstico bastante útil ao dia a dia de 
qualquer consultório. Porém, o emprego desses aparelhos 
radiográficos traz consigo o risco da exposição à radiação. 
Tal risco deve ser remediado por uma série de cuidados 
tanto para minimizar a exposição do paciente como 
também do cirurgião-dentista (CD) e ASB. Sobre essa 
temática é correto afirmar: 
 
a) O botão “retardo” dos aparelhos de RX permitem 

tomadas radiográficas mais rápidas, pois uma vez 

acionado emite o feixe de RX imediatamente.  

b) A distância de 1,8 metros do feixe de RX é 

considerada o mínimo necessário para proteção dos 

operadores contra as radiações secundárias geradas 

durante o exame.  

c) O avental plumbífero empregado para proteger o 

paciente durante o exame é composto 

principalmente de aço inoxidável (cerca de 95%) e 

também de chumbo (cerca de 5%) variando de 

acordo com o fabricante.  

d) A proteção para tireoide, que era frequentemente 

usada nos consultórios odontológicos durante os 

exames radiográficos, tornou-se desnecessária a 

partir de 2010, segundo resolução da ANVISA. 

 
26. O filme radiográfico periapical adulto (31 x 41mm) é o 

mais comumente empregado na rotina do consultório 
odontológico. Sobre o processamento (“revelação”) desse 
tipo de filme é correto afirmar: 
 
a) Normalmente a câmara escura conta com 3 

recipientes: um com água, outro com a solução 

fixadora, e outro com a solução reveladora.  

b) O filme deve ser limpo antes de ser inserido na 

câmara escura como medida de prevenção de 

infecções cruzadas. O filme também só deve ser 

aberto após a fixação, para que chegue limpo às mão 

do CD.  

c) Quanto mais nova a solução reveladora dentro da 

câmara escura, mais lenta e melhor será a imagem 

formada.  

d) O acréscimo de álcool no recipiente com água acelera 

o processo de revelação, porém deixa a imagem 

formada um pouco menos definida.  

 

27. Os filmes radiográficos odontológicos são protegidos por 

um envoltório que visa sua preservação e vedamento 

para o uso intrabucal. Desse modo, não faz parte desse 

envoltório: 

 

a) Papel preto. 

b) Plástico. 

c) Lâmina de chumbo. 

d) Lâmina de vidro. 

 

28. A lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, regulamenta 

o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - 

TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. Com base nessa 

lei é correto afirmar que: 

 

a) Para exercer suas atividades regularmente, o ASB não 

é obrigado a se registrar no Conselho Federal de 

Odontologia e a se inscrever no Conselho Regional de 

Odontologia. 

b) Caso o ASB opte por se inscrever no Conselho 

Regional de Odontologia, deverá pagar uma anuidade 

com valor igual ao do CD com o qual trabalha.  

c) O ASB só deve exercer atividades de caráter clínico 

sob supervisão direta do CD ou do técnico em saúde 

bucal (TSB).  

d) O ASB pode exercer atividades de caráter extraclínico 

sem supervisão.  

 

29. Ainda de acordo com a lei nº 11.889, de 24 de dezembro 

de 2008, foram listadas abaixo competências do ASB. 

Apenas uma das opções não faz parte dessas funções, 

marque-a:  

 

a) Selecionar moldeiras, executar moldagens e preparar 

modelos em gesso.  

b) Desenvolver ações de promoção da saúde e 

prevenção de riscos ambientais e sanitários. 

c) Registrar dados e participar da análise das 

informações relacionadas ao controle administrativo 

em saúde bucal. 

d) Realizar em equipe levantamento de necessidades 

em saúde bucal. 

 
30. Segundo o código de ética odontológica em vigor, é 

considerada infração ética por parte do ASB: 

 

a) Manipular materiais de uso exclusivo odontológico. 

b) Fazer anúncios, propagandas ou publicidade dirigida 

ao público em geral.    

c) Realizar o acolhimento do paciente menor de idade 

nos serviços públicos de saúde bucal. 

d) Preparar o paciente idoso para o atendimento. 

 

31. O odontograma é um formulário odontológico que 

permite, de forma prática, registrar a condição dental do 

paciente. Normalmente é realizado o seu preenchimento 

na primeira consulta, assinalando, conforme as 

orientações do CD, os desenhos esquemáticos de cada 

elemento dentário.  Sobre o odontograma é correto 

afirmar: 

 

a) No odontograma existem 48 elementos dentais.  

b) Não há como registrar necessidade de exodontias. 

c) Só pode registrar-se o tratamento a ser realizado. 

d) Podem registrar-se tratamentos anteriores.   
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32. Na ficha clínica odontológica do paciente de iniciais 
R.N.S., o odontograma foi preenchido e foi marcado 
necessidade de tratamento restaurador nos elementos 11 
e 75. Podemos afirmar que esses números correspondem 
aos elementos dentários: 
 
a) Incisivo central esquerdo superior e primeiro molar 

decíduo esquerdo inferior. 
b) Incisivo lateral direito superior e segundo molar 

decíduo direito superior. 
c) Incisivo central direito superior e segundo molar 

decíduo esquerdo inferior. 
d) Incisivo central esquerdo superior e segundo molar 

decíduo direito inferior.  
 

33. Ainda considerando a ficha do paciente de iniciais R.N.S., 
o elemento 75 foi marcado pelo ASB com uma caneta 
vermelha preenchendo a superfície oclusal do desenho. 
Essa marcação significa a seguinte necessidade de 
tratamento:  
 
a) Selante oclusal. 
b) Restauração oclusal. 
c) Exodontia total. 
d) Tratamento endodôntico.  

 
34. A Biossegurança é um pré-requisito indispensável em 

qualquer ambiente de trabalho destinado à tratamentos 
odontológicos. As medidas de biossegurança visam tanto 
a proteção dos profissionais quanto dos pacientes ali 
atendidos. Sobre esse tema é correto afirmar que: 
 
a) A imersão de instrumentais em glutaraldeído 2% por 

30 minutos promove a esterilização.  
b) A estufa é um método termoquímico eficaz de 

esterilização. 
c) A autoclave é eficaz para esterilizar materiais não 

metálicos.  
d) O ácido paracético 0,2% é ideal para esterilizar 

instrumentais metálicos cirúrgicos.  
 

35. Sobre a lavagem das mãos no ambiente de atendimento 

odontológico, é correto afirmar:  

 

a) Deve-se, antes da lavagem, retirar anéis, pulseiras e 

relógios, exceto anéis que indiquem compromisso 

(alianças de casamento).  

b) Deve-se usar sabão líquido adequado, sempre à base 

de formaldeído ou glutaraldeído.  

c) A lavagem das mãos é uma medida de segurança 

pouco eficaz contra infecções cruzadas.  

d) Deve ser realizada antes e após o contato com o 

paciente, instrumental e artigos contaminados.  

 
36. Os dispositivos usados para proteção dos profissionais no 

ambiente de trabalho são conhecidos pela sigla EPI 
(Equipamentos de Proteção Individual). Sobre esses 
equipamentos e seu uso, podemos afirmar como correto:  
 

a) É importante que tanto o CD quanto o ASB usem 
óculos de proteção durante o atendimento, 
principalmente durante procedimentos cirúrgicos ou 
que gerem aerossóis. 

b) Fazem parte desse grupo de equipamentos as luvas, 
óculos de proteção, gorros, bata branca, camisa e 
calça brancas.  

c) O uso de gorro é obrigatório para CD e ASB que 
possuem cabelos longos, sendo opcional quando os 
cabelos são curtos.  

d) As máscaras descartáveis devem estar sempre secas e 
limpas devendo ser trocadas imediatamente caso 
fiquem úmidas ou após o atendimento de pelo 
menos 5 pacientes. 
 

37. O conhecimento dos instrumentais odontológicos e de 
suas funções é uma habilidade importante ao bom ASB. 
Esse conhecimento torna os atendimentos mais rápidos e 
eficazes. Em caso de procedimentos cirúrgicos para 
exodontias, marque o instrumento que não é adequado 
para ser colocado na bandeja: 
 
a) Cureta Alveolar. 
b) Cureta Gracey. 
c) Alveolótomo.  
d) Sindesmótomo. 

 
38. O paciente de iniciais F.J.S irá iniciar um tratamento 

periodontal de raspagem e polimento corono-radicular. 
Assim, marque a opção que traz os instrumentos mais 
adequados a esse atendimento: 
 
a) Sonda milimetrada, cureta alveolar e escova de 

Robinson. 
b) Sonda endodôntica, lima óssea e cureta Gracey. 
c) Sonda milimetrada, cureta Gracey e escova de 

Robinson. 
d) Sonda milimetrada, cureta McCall e Alveolótomo.  

 
39. Uma bandeja básica para um exame clínico deverá conter:  

 
a) Espelho bucal, hollemback e pinça clínica. 
b) Pinça de dissecação, Espelho bucal e sonda 

milimetrada. 
c) Gaze, hollemback e sonda exploradora.  
d) Pinça clínica, espelho bucal e sonda exploradora.  

 
40. “Todos os profissionais da saúde expostos a sangue ou 

derivados, ou que possuem risco de exposição a injúrias 

por instrumentos afiados devem ser vacinados contra a 

hepatite “X” sendo, portanto, este tipo de imunização 

obrigatória para todos os profissionais da área 

Odontológica.” O texto refere-se a um tipo específico de 
hepatite (substituído pela leta “X”), que é transmitida 
pelo vírus: 
 
a) HAV ou VHA. 
b) HBV ou VHB. 
c) HCV ou VHC. 
d) HDV ou VHD. 
 


