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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O que você faz com seu corpo, te liberta ou te escraviza? 1 

É possível que se viva um grande mal entendido no que diz respeito à valorização do corpo e da liberdade que 2 

se tem de usá-lo, alcançada na nossa sociedade. É preciso entender que nunca antes foi possível movimentar-se, vestir-3 

se e expressar-se da forma que se pode hoje, mas há uma valorização às avessas que põe tudo a perder. 4 

O corpo é valorizado como um suporte, usado para exercer poder, por meio de venda de imagem e sedução. Este 5 

é o culto ao corpo e o cuidado com o corpo que visa alcançar os padrões vendidos, em primeiro lugar, pela pornografia, 6 

depois pela indústria da moda, pela indústria da estética e etc. 7 

A valorização do corpo como porção da vida que foi dada e como meio de experimentar o mundo está perdida. 8 

E está perdida em meio a uma luta perigosa contra o corpo “errado”, perigosa porque lutar contra o corpo é lutar contra 9 

si. O corpo “errado” é aquele que não alcança as vendas, nele o indivíduo que diz cuidar da aparência se torna escravo 10 

de rotinas pesadas, não em busca do bem-estar, mas em busca da imagem estética mais cara. 11 

Se o valor que o corpo tem para a indústria for o mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo, então estamos 12 

perdidos! 13 

A indústria da “beleza” valoriza corpos para venda da imagem, o indivíduo deve valorizar seu corpo como meio 14 

de experimentar o mundo e de experimentar-se no mundo. 15 

Amar o corpo dessa forma é aventurar-se na originalidade e vencer as frustrações impostas pela indústria. A 16 

maioria prefere ser igual (padronizado) no medo de ser contrariado, mas infelizmente acabam enfrentando uma cansativa 17 

manutenção e experimentando menos de si mesmos. 18 

A estética escraviza na medida em que o indivíduo abre mão de muita coisa pela manutenção e o alcance do 19 

corpo “certo” e tem no ideal de corpo, um ideal de felicidade; vive uma limitação espacial, pois não pode se afastar dos 20 

lugares onde a estética está ao alcance, muitos não saem de casa sem os procedimentos necessários, pois não podem se 21 

mostrar assim. Assim está errado. 22 

A venda do procedimento é triste, funciona em fases: a primeira é a construção de um ideal de corpo, depois 23 

sugerir, através desse ideal de corpo, os defeitos dos corpos naturais e a necessidade de consertá-lo. Depois de um 24 

defeito consertado, o indivíduo já encontrou o caminho para achar os defeitos e continuará a achá-los sempre. 25 

O condenar o envelhecer pesa fortemente sobre o indivíduo e faz a condição humana ainda mais degradante, a 26 

ideia de perder "valor" com o envelhecer do corpo atormenta a todos e tira a possibilidade da velhice digna, o que, claro, 27 

seria o natural, já que é assim que funciona o corpo humano: envelhece naturalmente. 28 

Nesse caso, talvez se possa dizer que as mulheres estão mais aprisionadas, pois foram há muito educadas no 29 

sentido de competirem entre si para seduzirem homens, somando-se a isso a necessidade de venda de imagem, temos 30 

uma prisão de segurança máxima. 31 

Como sempre nos lembra Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, em suas palestras e entrevistas da questão 32 

política que se tornou o cabelo, por exemplo. “Cabelo é uma questão política”, disse ela, existe um tipo de cabelo certo 33 
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e há agora uma luta para alcançá-lo e não parecer errada. Em outra entrevista, ousou dizer que: “Barack Obama não 34 

teria ganhado as eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural”. 35 

É chocante! Mas um caso a se pensar, pois afinal, será preciso aquela originalidade de que falei, de vencer as 36 

frustrações impostas, para que haja mudança e para que se possam criar identidades e não cópias. 37 

Chimamanda também fala da utilidade da “beleza”, essa da indústria, que não resolve nada de fato, faz parte de 38 

um jogo extremamente nocivo e escravizador. Excelente reflexão para os seres humanos que nascem em corpo de fêmea 39 

e escolhem para si o gênero feminino, que já vem carregado de mitos, e se decidem por heterossexuais, se perguntarem 40 

da utilidade de seduzir homens: 41 

Os seduzidos unicamente pela beleza industrial valem a pena serem seduzidos? Ou valeria mais a pena ser livre?42 

43 

FONTE: http://obviousmag.org/inquietudes/2015/06/a-relacao-com-o-corpo-entre-a-liberdade-e-a-escravidao.html 
 
 

01) O texto 
 

(A) justifica de forma positiva os que se deixam levar pela 
cultura da beleza. 

(B) sustenta que a padronização de beleza é de acordo com 
a sua localidade e tempo.  

(C) defende que a pessoa deve se aceitar como é, com isso, 
tirar aproveito de sua condição, mas não  inventando 
um  modelo de beleza que lhe prejudica o  bem-estar. 

(D) evidencia que o culto à beleza  produz  uma das mais 
clarividentes formas de escravidão, tanto para homens 
quanto para mulheres. 

 

02) Está contida no texto uma: 
 

(A) informação publicitária. 

(B) interpretação de teses científicas. 

(C) exposição de fatos. 

(D) narrativa que envolve personagens. 
 

03) De acordo com a leitura do texto em sua totalidade, a 
frase interrogativa  “Ou valeria mais a pena ser livre?” 
(L.42) apresenta 

 

(A) uma comprovação. 

(B) um comentário. 

(C) uma denúncia. 

(D) uma justificativa. 
 

04) Exerce função predicativa o termo 
 

(A) “perigosa” (L.9). 

(B) “escravo” (L.10). 

(C) “cansativa” (L.17). 

(D) “feminino” (L.40). 

 

05) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
simples “encontrou” (L.25) e a composta em 

 

(A) tivesse encontrado. 

(B) tinha encontrado. 

(C) tem encontrado. 

(D) terá encontrado. 
 

06) Há predicado verbal em 
 

(A) “que foi dada” (L.8). 

(B) “O corpo “errado” é aquele” (L.10). 

(C) “A venda do procedimento é triste”. (L.23). 

(D) “É chocante” (L.36). 
 

07) Ocorrem, respectivamente, ditongo, dígrafo e 
encontro consonantal na alternativa 

 

(A) “valorização” (L.2), “avessas” (L.4), “vendidos” 
(L.6). 

(B) “pornografia” (L.6), “necessários” (L.21), 
“Excelente” (L.39). 

(C) “maioria” (L.17), “reflexão” (L.39), “nascem” (L.39). 

(D) “seduzirem” (L.30),  “unicamente” (L.42), “livre” 
(L.42). 

 

08) A locução  “na medida em que” (L.19) inicia uma 
declaração 

 

(A) explicativa. 

(B) causal. 

(C) proporcional. 

(D) concessiva. 
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09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 
correto afirmar 

 

(A) O termo “nunca” (L.3) tem valor adjetivo e expressa 
negação. 

(B) Na palavra “hoje” (L.4), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(C) Se for feita  anteposição do vocábulo “certo” (L. 20), 
em relação ao substantivo com o qual se relaciona, 
haverá alteração de sentido da frase.  

(D) Se houver a troca da forma verbal “existe” (L.33) pela 
correlata do verbo  “haver”, o termo “tipo” (L.33) 
manterá a mesma função sintática. 

 

10) Com referência ao texto, é correto afirmar 
 

(A) “que” e “que”, em “É possível que se viva um grande 
mal entendido no que diz respeito à valorização do 
corpo” (L.2), pertencem a classes de palavras 
diferentes. 

(B) As aspas da linha 27 indicam citação. 

(C) O vocábulo “se”, em “Nesse caso, talvez se possa dizer 
que as mulheres estão mais aprisionadas” (L.29), tem 
valor de condição. 

(D) O sufixo -mente, em “extremamente” (L.39), expressa 
valor comparativo. 

 

11) No texto, o termo 
 

(A) “mais” (L.11) modifica “cara” (L.11) quantificando a 
ação por ela expressa. 

(B) “um” (L.20) define o termo “ideal” (L.20). 

(C) “se”, em ““Barack Obama não teria ganhado as 
eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural” 
(L.34/35) indica reflexibilidade. 

(D) “haja” (L.37) expressa uma ação hipotética. 
 

12)  
 

I. “É chocante!” (L.36). 
II. “Mas um caso a se pensar” (L.36).  

 
Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia 
de  
 

(A) Adição. 

(B) Ressalva. 

(C) Explicação. 

(D) Conclusão. 
 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 
fragmento transcrito e ideia indiada ao lado é 

 

(A) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si” (L.9/10) 
- conclusão. 

(B) “mas em busca da imagem estética mais cara” (L.11) 
– explicação. 

(C) “Se o valor que o corpo tem para a indústria for o 
mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo” (L.12) 
- condição. 

(D) “para que haja mudança” (L.37) – direção. 
 

14) Exerce a mesma função sintática de “dos corpos” 
(L.24) a expressão 

 

(A) “seu corpo” (L.1). 

(B) “de imagem” (L.5). 

(C) “do bem-estar” (L.11). 

(D) “de fêmea” (L.39). 
 

15) Observando o uso formal dos elementos linguísticos, 
a frase cuja sintaxe de concordância está incoerente 
quanto ao uso das pessoas do discurso é 

 

(A) “O que você faz com seu corpo, te liberta ou te 
escraviza?” (L.1).  

(B) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si.” 
(L.9/10). 

(C) “e de experimentar-se no mundo.” (L.15). 

(D) “pois foram há muito educadas no sentido de 
competirem entre si para seduzirem homens” 
(L.29/30). 
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16)  A velocidade de comunicação entre os componentes 
internos do processador e a sua comunicação com a 
memória cache é medida em: 

 

(A) Megabytes. 

(B) Bits. 

(C) Hertz. 

(D) 4G. 
 

17) Em relação ao Filtro Smart Screen, elemento de 
segurança no Internet Explorer no Windows 7, 
assinala abaixo a alternativa incorreta: 

 

(A) O Filtro Smart Screen limita a maioria dos pop-ups nos 
sites, os quais, geralmente, são anúncios. 

(B) O Filtro Smart Screen funciona também com o 
Gerenciador de Downloads. 

(C) O Filtro Smart Screen verifica se há ameaças à 
segurança do computador nos sites que se visita e nos 
arquivos que se baixa. 

(D) O Filtro do SmartScreen ajuda a combater as ameaças 
com um conjunto de ferramentas sofisticadas, como 
por exemplo, Proteção antiphishing. 

 

18) Assinale a alternativa que se refere a uma 
característica do LibreOffice Writer 5.1.4: 

 

(A) Não permite abrir e salvar arquivos com extensão 
DOCX. 

(B) Permite controlar separadamente "Controle de linhas 
órfãs" e "Controle de linhas viúvas". 

(C) Há a necessidade de inserir "Quebras de seção" para 
alterar a configuração de página. 

(D) Assim como o Word, o Writer tem cinco modos de 
exibição. 

 

19) Dentro do Microsoft Excel 2010, na caixa de diálogo 
Formatar Células, ao selecionar a aba Alinhamento e 
seção Controle de Texto, dentre as opções, podemos 
observar que: 

 

(A) Reduzir para caber não necessariamente diminui o 
tamanho aparente dos caracteres para que todos os 
dados em uma célula selecionada caibam na coluna. 

(B) O tamanho dos caracteres é ajustado automaticamente 
se for alterado a largura da coluna, assim como o 
tamanho de fonte aplicado também é alterado. 

(C) A referência de célula para uma célula mesclada é a 
célula superior direita no intervalo selecionado 
original. 

(D) O número de quebras de linha depende da largura da 
coluna e do comprimento do conteúdo das células. 

 
 

20) No Internet Explorer 11, que recurso nos permite 
navegar na Web sem deixar vestígios? 

 

(A) Cookies. 

(B) Active X. 

(C) Anti-phishing. 

(D) Navegação InPrivate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) No término do funcionamento da clínica, o último 
procedimento em relação ao compressor odontológico 
é: 

 

(A) Verificar a existência de vazamentos. 

(B) Fechar o dreno dos filtros existentes. 

(C) Abrir o dreno do tanque de ar do compressor. 

(D) Desligar a chave elétrica do compressor. 
 

22) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 
seguida assinale a alternativa correta: 

 
I. Denominada também de sugador, aspirador, tem a 

função de remover a saliva e/ou sangue do campo 
operatório. Pode ser elétrico (conjunto 
independente) ou pneumático, ligado ao compressor. 
Contém uma mangueira a qual será acoplada à ponta 
sugadora, que pode ser tanto de metal (reutilizável) 
como de plástico (descartável). Em alguns casos, 
vêm acoplados a ela uma seringa tríplice (água, ar, 
spray) e um sugador, para uso do auxiliar.  

II. O Aparelho de fotopolimerização é usado na 
remoção de placas bacterianas e manchas extrínsecas 
nos dentes. 

III. Um ciclo completo de esterilização constitui-se 
basicamente de três etapas: aquecimento, 
esterilização e secagem. A estufa é o aparelho que 
garante a eficiência do processo de esterilização, e 
seu uso deve ser sempre incentivado em substituição 
à Autoclave. 

 

(A) As afirmações I, II e III não são verdadeiras. 

(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(C) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
 

23) Dentre os mais diversos instrumentais usados nas 
diversas especialidades odontológicas, o 
Sindesmótomo tem como principal função: 

 

(A) Cortar a gengiva. 

(B) Remoção do osso. 

(C) Separar a gengiva do dente e do osso. 

(D) Afastar o tecido do campo operatório. 
 

24) A higienização das mãos é considerada a ação isolada 
mais importante para a prevenção e o controle das 

infecções em serviços de saúde. Nesse sentido, dentre 
as afirmações abaixo, assinale àquela que não é 
verdadeira: 

 

(A) Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou 
contaminadas com sangue e outros fluidos corporais, 
deve-se lavá-las com água e sabão. 

(B) O uso de preparação alcoólica é indicado após risco de 
exposição a fluidos corporais. 

(C) Quando utilizadas, as escovas devem ter cerdas macias 
e destinadas apenas à escovação de unhas e espaços 
subungueais. 

(D) As soluções alcoólicas se destinam à higienização 
antisséptica das mãos e degermação da pele. 

 

25) As luvas são barreiras físicas eficaz que previnem a 
infecção cruzada e a contaminação do profissional de 
saúde e reduz os riscos de acidentes. Durante os 
processos de limpeza de artigos e ambientes, deve-se 
utilizar: 

 

(A) Luvas de PVC. 

(B) Luvas de borracha. 

(C) Luvas de plástico. 

(D) Luvas de Látex. 
 

26) Cada elemento dentário recebe uma numeração 
correspondente. Os dentes número seis, referem-se 
aos: 

 

(A) Primeiros Molares. 

(B) Primeiros Pré-Molares. 

(C) Segundos Pré-Molares. 

(D) Segundos Molares. 
 

27) O Odontograma é um formulário utilizado nos 
atendimentos odontológicos, geralmente na primeira 
consulta, no qual é descrita a situação em que se 
encontra cada elemento dentário. No dente do 
odontograma representado abaixo, assinale a 
alternativa que indica corretamente as faces dos 
dentes: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) B = Distal; A= Lingual. 

(B) D = Mesial; C = Palatal. 

(C) C = Vestibular; E = Mesial. 

(D) A = Oclusal; B = Vestibular. 
 

28) Com relação à anatomia bucal, assinale alternativa 
incorreta: 

 

(A) O frênulo do lábio superior e normalmente fixado 
abaixo da crista alveolar. 

(B) A mucosa oral que cobre o osso alveolar – que sustenta 
as raízes dos dentes – e os colos (região cervical) dos 
dentes é dividida em dois componentes principais. 
Essa porção que reveste a parte inferior dos alvéolos, 
frouxamente fixada ao periósteo através de uma 
submucosa difusa, é designada mucosa alveolar. 

(C) As gengivas inseridas estão firmemente ligadas ao 
periósteo alveolar e aos dentes, enquanto as gengivas 
livres, que constituem uma margem de 
aproximadamente 1 mm da gengiva, situam-se não 
inseridas em torno da região cervical de cada dente. 

(D) Um número variável de pregas em forma de foice 
contendo tecido conjuntivo frouxo percorre o fórnice 
vestibular. As pregas na parte superior do fórnice são 
consideradas mais pronunciadas do que aquelas na 
parte inferior do fórnice. 

 

29) A fixação é uma importante etapa no processo de 
revelação fotográfica, para manter a qualidade de uma 
radiografia. Dentre os ingredientes básicos para um 
banho de fixação, o Conservador é responsável por: 

 

(A) Evitar que a gelatina da emulsão se dilate 
excessivamente. 

(B) Evitar a decomposição do agente clarificante ou 
fixador. 

(C) Neutralizar todo o revelador alcalino que possa ser 
trazido pelo filme. 

(D) Dissolver os outros ingredientes difundindo na 
emulsão. 

30) Na radiologia odontológica, a montagem dos filmes 
deve acontecer imediatamente após o processamento, 
e é necessário que a organização das radiografias seja 
feita em grupos. Assinale a alternativa abaixo em que 
a montagem foi feita corretamente: 

 

(A) Periapicais anteriores: longo eixo do filme é orientado 
verticalmente.  

(B) Radiografias superiores: montadas com as raízes dos 
dentes apontando para baixo. 

(C) O picote deve ser usado para distinguir parte superior 
e posterior, para tanto o lado elevado do picote deve 
ser posicionado na direção contrária do observador. 

(D) Radiografias inferiores: montadas com as raízes dos 
dentes apontando para cima. 

 

31) Alguns planos e linhas imaginários podem ser traçados 
na face, com o objetivo de facilitar a localização de 
estruturas anatômicas e o posicionamento do paciente 
para o exame radiolográfico. O plano vertical em 
ângulo reto com plano sagital, que divide a cabeça 
verticalmente em parte anterior e parte posterior, é 
denominado de: 

 

(A) Plano sagital mediano. 

(B) Plano antropológico. 

(C) Plano frontal (coronal). 

(D) Plano infra-orbital. 
 

32) A seleção correta da moldeira de estoque contribui 
para o êxito da moldagem preliminar e deve ser feita 
por tentativa, sendo que iniciamos da menor para a 
maior. Para selecionarmos corretamente a moldeira de 
estoque, devemos observar os seguintes fatores: 

 

(A) A moldeira deve ser bem adaptada, de modo que o 
contorno da moldeira se adapte ao contorno da 
superfície, exercendo uma considerável pressão sobre 
os tecidos.   

(B) A moldeira inferior deve cobrir as extremidades da 
mandíbula, ou seja, as papilas piriformes, lateralmente 
a linha oblíqua externa, lingualmente a linha 
milohióidea. Na região anterior deve cobrir totalmente 
o rebordo alveolar residual. 

(C) Não deve haver um espaço entre o material de 
moldagem, entre a moldeira de estoque e a mucosa. 

(D) No sentido frontal, as moldeiras devem abranger 
totalmente os rebordos alveolares, sendo que, para a 
inferior na zona anterior deve cobrir ambas as 
tuberosidades, partindo dos dois sulcos hamulares e a 
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linha vibratória, e na região superior totalmente o 
rebordo alveolar. 

 

33) Na moldagem em prótese total, o Modelo é a 
reprodução positiva da forma e do tamanho dos tecidos 
bucais, isto é, é a reprodução positiva do molde. Para 
a obtenção do modelo utilizando gesso tipo III, não é 
correta a seguinte diretriz: 

 

(A) Primeiro a água e depois o pó. 

(B) O tempo de espatulação é 1 minuto. 

(C) O tempo de presa final é 60 minutos. 

(D) A relação Água/Pó é 0,50. 
 

34) A esterilização dos instrumentais odontológicos deve 
ser realizada logo após cada procedimento. Testes 
microbiológicos demonstraram que todos os 
instrumentos dispostos na bandeja, para cirurgia ou 
outro tratamento qualquer, ficam contaminados após 
atendimento, mesmo aqueles que não forem usados. 
Em autoclaves convencionais (uma atmosfera de 
pressão), a uma temperatura de 132º, a exposição deve 
ser de: 

 

(A) 4 minutos. 

(B) 10 minutos. 

(C) 15 minutos. 

(D) 30 minutos. 
 

35) Dentro dos princípios do Trabalho a 4 mãos, na troca 
de instrumental, não é correto afirmar que: 

 

(A) Na troca de instrumental, o auxiliar executa todos os 
movimentos de troca com a mão direita. 

(B) A troca de instrumental requer precisão de 
movimentos e interação perfeita. 

(C) A troca de instrumental deve ser realizada sem que o 
operador desvie os olhos do campo operatório. 

(D) A troca de instrumental ocorre à frente e ligeiramente 
abaixo do queixo do paciente. 

 

36) A classificação de risco de um determinado agente 
biológico se baseia em diversos critérios que 
estabelecem a avaliação de risco e está, 
principalmente, orientada pelo potencial que o mesmo 
oferece ao indivíduo, à comunidade e ao meio 
ambiente. Assinale a alternativa que se refere a classe 
4 na classificação de risco biológico: 

 

(A) Vírus de febres hemorrágicas. 

(B) Agente com risco moderado para o manipulador e 
fraco para a comunidade. 

(C) HIV. 

(D) Agente com risco grave para o manipulador e 
moderado para a comunidade. 

 

37) Os profissionais da área da saúde, por estarem mais 
expostos, possuem um risco elevado de aquisição de 
doenças infecciosas, devendo estar devidamente 
imunizados. Dentre as vacinas mais importantes para 
os profissionais da Odontologia, assinale a alternativa 
que se refere à descrição abaixo: 

 
Deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis 
meses de intervalo; dois meses após o esquema vacinal 
completo, recomenda-se a realização de testes sorológicos 
para verificar a soroconversão das pessoas vacinadas. 
Doses de reforço não têm sido recomendadas, sendo 
indicada a realização de testes sorológicos para avaliar a 
manutenção da imunidade. Os indivíduos que não 
responderem ao primeiro esquema vacinal deverão ser 
submetidos à revacinação com as três doses da vacina. 

 

(A) Vacina contra Influenza e contra Pneumococos. 

(B) Vacina contra Febre Amarela. 

(C) Vacina SRC (Tríplice Viral). 

(D) Vacina contra Hepatite B. 
 

38) O seguinte requisito deve ser respeitado na adoção de 
uma postura saudável para o trabalho sentado durante 
o atendimento odontológico: 

 

(A) Os instrumentos manuais e dinâmicos são 
posicionados o máximo possível dentro do campo de 
visão do dentista; instrumentos manuais a uma 
distância de 30 – 40 cm e instrumentos dinâmicos a 20 
– 25 cm. 

(B) Os instrumentos são seguros com as pontas dos 
primeiros três dígitos, de uma forma inclinada ao redor 
do instrumento, para que se obtenham três pontos de 
contato, onde o quarto e o quinto dígito são usados 
como descanso; se necessário um dedo da mão inativa 
é usado como apoio. 

(C) Posicionar o feixe de luz perpendicular à direção de 
observação para obter iluminação livre de sombra. 

(D) Manter os ombros acima das articulações do quadril. 
A linha da gravidade não deve passar pela vértebra 
lombar e pela pélvis, em direção do mocho. 
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39) Além do respeito às queixas e sentimentos do paciente 
e a explicação clara dos procedimentos que serão 
realizados para minimizar e até suprimir a ansiedade 
do paciente, o profissional da odontologia deve, nesse 
sentido, ter uma atitude: 

 

(A) Lúdica. 

(B) Pragmática. 

(C) Empática. 

(D) Metódica. 
 

40) Sobre a cânula de respiração, no isolamento relativo 
do campo operatório, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) A extremidade da ponta ativa deve ficar para trás e 
com ligeira inclinação para baixo. 

(B) Não poderá ser utilizado como único meio de remoção 
da saliva. 

(C) Os tecidos moles devem ser lubrificados, e o sugador 
deve ser removido periodicamente. 

(D) Evitar o deslocar o sugador durante a instrumentação. 
 
 
 


