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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES
Texto para as questões 1 a 4

“O Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça aprovaram, através da Portaria Interministerial nº 1777/GM, em 9 de
setembro deste ano, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, destinado a prover a atenção integral à
saúde da população prisional confinada em unidades masculinas e femininas, bem como nas psiquiátricas. As
diretrizes descritas no Plano apontam para a importância da definição e implementação de ações e serviços,
consoantes com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que viabilizem uma atenção integral à
saúde da população prisional, compreendida pelo Sistema Penitenciário Nacional.
A necessidade de implementação, acompanhamento e avaliação das ações de promoção da saúde e de prevenção de
doenças, nos presídios, deve-se aos fatores de risco aos quais grande parte dessa população está exposta. Por falta
de estudos de abrangência nacional que revelem o perfil epidemiológico da população presidiária brasileira, estima-se
que ocorra um número significativo de casos de DST/Aids, tuberculose, pneumonias, dermatoses, transtornos
mentais, hepatites, traumas, diarréias infecciosas, além de outros problemas prevalentes na população adulta
brasileira, tais como hipertensão arterial e diabetes mellitus”.
Fragmento extraído do texto:
PLANO OPERATIVO ESTADUAL DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO – 2004 – Estado de Santa Catarina

1. De acordo com o texto, classifique as afirmações abaixo com V para as verdadeiras e F para as falsas:
(__) Pesquisas afirmam que na população presidiária brasileira ocorre um grande número de casos de doenças
sexualmente transmissíveis.
(__) A exposição a fatores de risco da população presidiária torna necessárias as ações de promoção da saúde.
(__) As diretrizes do plano estão de acordo com o Sistema Único de Saúde
(__) O perfil epidemiológico da população presidiária brasileira revela que a maioria são usuários de drogas.
A alternativa que apresenta a ordem correta da classificação é:
a) V-V-V-V
b) F-F-V-V
c) F-V-V-F
d) F-V-F-V

2. Próclise, ênclise e mesóclise são fenômenos do português que se caracterizam pelo fato de nenhuma palavra
ocorrer entre os pronomes oblíquos átonos e o verbo. Em gramática, denomina-se próclise a colocação
dos pronomes oblíquos átonos antes do verbo.
No texto acima, observamos o uso da próclise nas frases:
a) ...deve-se aos fatores de risco... /...estima-se que ocorra...
b) ...tais como hipertensão arterial... / ...a prover a atenção integral...
c) ...estima-se que ocorra... / ...em 9 de setembro deste ano...
d) ...com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde... / ...que revelem o perfil epidemiológico...

3. Este texto foi publicado no ano de 2004. Com a reforma ortográfica, que entra em vigência oficial a partir de
2016, uma palavra do texto não possui mais acento e não está em consonância com o que prevê o Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa. Assinale-a:
a) Saúde
b) Diarréias
c) Psiquiátricas
d) Epidemiológico
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4. Assinale a alternativa em que todas as opções são sinônimos da palavra “consoantes”, citada no texto:
a) Conforme – discordantes – como
b) Segundo – conforme – afinados
c) Divergentes – conforme – em harmonia
d) Coincidentes – em desacordo – incompatíveis
5. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada corretamente na frase de Pedro Bial:
a)
b)
c)
d)

O
O
O
O

que
que
que
que

é
é
é
é

amar! Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero é viver intensamente.
amar? Amar, é olhar para dentro de si mesmo, e dizer: eu quero é viver intensamente.
amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.

6. Qual o resultado da equação abaixo?
𝑥 = 24 × 2 + 4
a)
b)
c)
d)

x
x
x
x

=
=
=
=

52
144
107
41

7. Uma fábrica de chaveiros fabrica 20.000 itens com 20 máquinas, quantos itens essa empresa fabricará se
comprar mais 10 máquinas?
a) 32.500
b) 26.750
c) 28.500
d) 30.000
8. Um produto sofre uma desvalorização de 20% ao ano. Se após 12 meses da data de sua fabricação esse produto
vale R$6.000,00, quanto ele valia quando foi produzido?
a) R$ 8.000,00
b) R$ 6.500,00
c) R$ 7.500,00
d) R$ 9.500,00
9. Qual o valor de a na equação abaixo?
𝑎=
a)
b)
c)
d)

8/7
14/16
14/10
20/24

1
1+

1
7

10. Em um jogo de loteria ganha quem marcar os 4 números sorteados. Se no total esse jogo tem 10 números, qual
a probabilidade de alguém ganhar esse jogo fazendo apenas uma combinação?
a) 1/420
b) 1/105
c) 1/250
d) 1/210
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11. A energia hidrelétrica é aquela que é gerada em uma usina hidrelétrica e tem como fonte de produção:
a) A queima de lixo orgânico
b) A força da água em movimento
c) A força dos ventos
d) A radiação solar
12. O horário de verão teve inicio em alguns estados dos Brasil no mês de outubro. Este horário de verão somente
terminará no ano de 2016 no mês de:
a) Janeiro
b) Fevereiro
c) Março
d) Abril
13. Recentemente o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, cujos donos são a Vale a angloaustraliana BHP, causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas em Bento Rodrigues, distrito de
Mariana, na região central de qual Estado Brasileiro?
a) Bahia
b) Espírito Santo
c) Minas Gerais
d) Rio de Janeiro
14. Não é um dos símbolos da República Federativa do Brasil:
a) A bandeira nacional
b) O hino nacional
c) O idioma nacional
d) As armas nacionais
15. São Cristóvão do Sul está localizada no Planalto Central e Planalto Serrano. Situa-se exatamente no “coração” do
Estado de Santa Catarina, um ponto estratégico no Sul do Brasil. Das opções abaixo, qual a alternativa correta
das cidades limítrofes do município:
a) Ponte Alta – Mirim Doce – Ponte Alta do Norte – Curitibanos
b) Ponte Alta – Correia Pinto – Ponte Alta do Norte – Curitibanos
c) Ponte Alta – Mirim Doce – Santa Cecilia – Curitibanos
d) Ponte Alta – Mirim Doce – Ponte Alta do Norte – Correia Pinto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES
16. Assinale a alternativa que apresenta uma das atribuições do Auxiliar de Saúde Bucal no programa Saúde da
Família:
a) Desinfecção e a esterilização de materiais e instrumentos utilizados.
b) Realizar o isolamento absoluto.
c) Procedimentos de profilaxia e raspagem supragengival.
d) Realização de radiografias periapicais.
17. O teor
a)
b)
c)
d)

de flúor ideal na maior parte do território brasileiro é de :
0,07 ppm
0,7 ppm
0,05 ppm
0,5 ppm
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18. Com o objetivo de reduzir os riscos de desenvolvimento de fluorose dentária em crianças em idade pré-escolar,
têm sido indicados dentifrícios com baixa concentração de fluoretos. A concentração média deve estar em torno
de:
a) 800 ppm
b) 700 ppm
c) 500 ppm
d) 300 ppm
19. A escovação supervisionada, com finalidade de levar à cavidade oral flúor, consolidar os hábitos da escovação,
com preocupação quanto aos aspectos qualitativos concernentes à desorganização do biofilme dental e com a
avaliação específica do desempenho de cada participante da ação, é denominada de:
a) Escovação supervisionada indireta
b) Escovação supervisionada participante
c) Escovação supervisionada ativa
d) Escovação supervisionada direta
20. A destruição ou remoção de todas as formas de vida de um dado material, incluído as mais resistentes, é
chamado de:
a) Esterilização
b) Desinfecção
c) Desinfetação
d) Estratificação
21. Todos aqueles que entram em contato apenas com mucosa íntegra, incapazes de penetrar em tecidos
subepiteliais são classificados como:
a) Artigos não-críticos
b) Artigos semi-críticos
c) Artigos parcialmente-críticos
d) Artigos críticos
22. Para evitar os riscos da contaminação com sangue e outros fluídos, os profissionais da saúde devem:
a) Recusar o atendimento de paciente com doenças infecto contagiosas.
b) Manipular materiais perfurocortantes sem luvas para não atrapalhar a sensibilidade tátil.
c) Utilizar todos os equipamentos de proteção individual durante o atendimento e na limpeza do consultório.
d) Limitar o número de pacientes atendidos por períodos.
23. Existem alguns produtos desinfetantes que podem ser como esterilizantes se usados por um tempo e de forma
adequada. Entre eles podemos citar:
a) Álcool 70%
b) Tricresol
c) Clorexidina
d) Glutaraldeído
24. Em relação ao sigilo profissional, podemos afirmar que:
a) Nenhuma informação pessoal ou sobre a saúde paciente deve ser falada para outras pessoas.
b) Somente o cirurgião-dentista tem a obrigação de manter o sigilo profissional.
c) Que é permitido transmitir as informações sobre o paciente a qualquer um que solicitar.
d) Pode-se fazer registro fotográfico do paciente mesmo que este não tenha dado autorização.

4

Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul/SC – Edital 04/2015
Processo Seletivo para contratação de profissionais para a PNAISP – Cargo: Atendente de Consultório Dentário

25. No consultório odontológico o pessoal auxiliar exerce muitas funções importantes, exceto:
a) Organização da agenda
b) Prescrição de medicamentos
c) Esterilização do material
d) Recepção do paciente
26. Em relação ao descarte de lixo, os resíduos classificados como grupo E, devem ser descartados em:
a) Em saco branco leitoso devidamente identificado.
b) Em saco de lixo preto com identificação de perfurocortante.
c) Em recipientes, rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente
identificados.
d) Pode ser considerado como lixo residencial, eu descarte não necessita de nenhuma condição especial.
27. O autoexame para prevenção de saúde de câncer bucal é muito importante na prevenção e diagnóstico precoce.
Este deve ser realizado:
a) Somente por profissionais de nível superior.
b) Em crianças de idade entre 0 a 6 anos.
c) Especialmente por idosos, devido à alta prevalência de câncer nesta população.
d) Principalmente em mulheres jovens.
28. No processamento radiográfico, a película dever permanecer na solução fixadora por aproximadamente:
a) 1 minuto
b) 3 minutos
c) 7 minutos
d) 10 minutos
29. A cárie dentária é causa por um conjunto de fatores, que devem atuar conjuntamente para o surgimento da
lesão. São eles:
a) Dente, bactéria e substrato
b) Dente, substrato e dieta
c) Dieta, bactéria e Streptococcus
d) Dieta Cariogênica, Sacarose e bactéria
30. A técnica radiográfica mais utilizada para tomadas radiográficas no consultório odontológico, e denominada:
a) Panorâmica
b) Bissetriz
c) Cefalometria
d) Telerradiografia
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