
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
    

 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 questões. Se não estiver completo, exija 
outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o poema abaixo e responda as questões 01 e 
02: 
 

Apenas mais uma de Amor 
(Lulu Santos) 

 
Eu gosto tanto de você 
Que até prefiro esconder 

Deixo assim ficar 
Subentendido 

 
Como uma idéia que existe na cabeça 

E não tem a menor obrigação de acontecer. 
 

01) Qual é o tema central do poema acima 
transcrito? 
 
a) A rápida passagem do tempo e fugacidade dos 

momentos felizes, demonstrando o desejo de 
desfrutar intensamente do amor. 

b) O eu-lírico deseja aproveitar ao máximo cada 
momento e mostra-se dedicado ao seu amor. 

c)  O amor idealizado e não correspondido, 
transforma o amador na coisa amada e o eu-lírico 
prefere ocultar o intenso amor que sente. 

d) O eu-lírico constrói a canção partindo de uma tese 
inicial de origem platônica em que o ser que ama se 
identifica com o ser amado. 

e) A metamorfose pela qual passa a vida humana 
quando descobre o amor. 

 
02) Qual a correta separação silábica da palavra 
subentedido presente no texto? 
  
a)  sub-en-ten-di-do. 
b) su-be-n-ten-di-do. 
c) su-ben-ten-di-do. 
d) suben-ten-di-do. 
e) su-b-en-ten-di-do. 
 
03) Qual das palavras abaixo está escrita de forma 
correta de acordo com as regras da última reforma 
ortográfica da língua portuguesa? 
 
a) Vice presidente. 
b) Recém-casado. 
c) Ponta-pé. 
d) Sem terra. 
e) Prévestibular. 
 
04) Assinale a alternativa em há erro de grafia: 
 
a) Espezinhar – acesso – gergelim. 
b) Evasão – punção – abstinência. 
c) Indecente – precoce – semita. 

d) Parótida – nepotismo – paquímetro. 
e) Capim – girassol – mussarela. 
 
05) Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
“Muitos torcedores foram impedidos de entrar no 
ginásio, _____________ os ingressos disponíveis 
eram insuficientes. Mesmo assim, alguns 
torcedores permaneceram fora do ginásio 
reclamando e tentando descobrir o ____________ 
do problema. 
 
a) porquê – porque. 
b)  porque – por quê. 
c)  por quê – porquê. 
d)  porque – porquê. 
e)  porque – por que. 
 
06) Imagine que você tem a incumbência de dar 
uma notícia triste a uma pessoa, mas usando um 
eufemismo.  Então, a frase correta seria: 
 
a) A sua sogra morreu. 
b) A sua avozinha descansou. 
c) O seu marido já era. 
d) A sua sogra bateu as botas. 
e) O seu cunhado tem câncer, portanto, está morto. 
 
07) Observe o trecho abaixo e depois responda. 
 
A esposa foi passear na capital. Dias depois, seu 
esposo recebeu um telegrama: 
“Envie quinhentos reais. Preciso comprar uma 
capa de chuva. Aqui está chovendo sem parar”. 
E ele respondeu: 
“Regresse. Aqui chove mais barato”. 

(Ziraldo, in As Anedotas do Pasquim) 
 

Qual foi a motivação da resposta dada pelo marido? 
  
a) Econômica. 
b) Sentimental. 
c) Saudades. 
d) Preocupação com o bem estar da esposa. 
e) Machismo. 
 
08) Assinale a alternativa em que os sinais de 
pontuação foram usados corretamente. 
 
a) Guilherme e Márcia, estão acostumados com esta 

situação. 
b) Naquele dia, Guilherme e Márcia viveram, fortes 

emoções. 
c) Naquele dia, Guilherme e Márcia, um lindo casal, 

viveu fortes emoções. 
d) Naquele dia Guilherme e Márcia viveram fortes 

emoções. 
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e) Guilherme e Márcia estão acostumados, com esta 
situação. 

 
09) A morfologia trata da estrutura das palavras e 
a sintaxe trata da relação coerente entre as 
palavras para a formação de frases. Como se 
chama o processo morfológico que faz com que 
as palavras se combinem coerentemente para a 
formação de frases? 
 
a) Formação. 
b) Derivação. 
c) Contração. 
d) Flexão. 
e) Agregação. 
 
10) Enumere e segunda coluna de acordo com a 
primeira conforme o significado de cada palavra: 
 
1. Acender. 
2. Ascender. 
3. Caçar. 
4. Cassar. 
5. Acento. 
6. Assento. 

 
(    ) Inflexão da voz. 
(    ) Perseguir. 
(    ) Por fogo a. 
(    ) Anular. 
(    ) Objeto onde se senta. 
(    ) Elevar-se. 
 
a) 5, 3, 1, 4, 6, 2. 
b) 6, 4, 2, 3, 5, 6. 
c) 2, 4, 6, 3, 5, 1. 
d) 1, 3, 5, 4, 6, 2. 
e) 5, 3, 2, 4, 6, 1. 
 

Legislação 
 
11) Conforme disposto na Lei Orgânica, o 
Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS é 
pessoa jurídica de direito __________ , integrante 
de forma indissolúvel do Estado do Rio Grande 
do Sul e da República Federativa do Brasil: 
 
a) Legislativo público. 
b) Privado externo. 
c) Executivo interno. 
d) Público interno. 
e) Externo público. 
 
12) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS: 
 

a) O dia 15 de abril, aniversário da cidade, é a data 
magna municipal. 

b) São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 

c) São símbolos do Município, o Brasão, a Bandeira e 
o Hino, representativos de sua cultura e história. 

d) São distritos de Almirante Tamandaré do Sul, o 1º 
Distrito de Rincão do Segredo e o 2º Distrito de 
Linha Vitória. 

e) São bens do Município todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 
13) A Câmara Municipal de Almirante Tamandaré 
do Sul/RS,  será composta por __________ 
vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, 
como representantes do povo e funcionará de 
acordo com o seu Regimento Interno. 
 
a) 10. 
b)  12. 
c)  09. 
d)  15. 
e)  13. 
 
14) Analise os itens abaixo, segundo o Capítulo II 
da Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, marque V para 
Verdadeiro, F para Falso e assinale a alternativa 
correta: 
 
(      ) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, 

auxiliado pelos Vereadores eleitos. 
(      ) O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito 

nos casos de impedimento do titular e lhe 
sucederá em caso de vaga, podendo se recusar 
em fazê-lo por qualquer motivo. 

(      ) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-
Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 
administração municipal o Presidente da 
Câmara, não podendo se recusar em fazê-lo. 

 
a) V, V, V. 
b) F, V, F. 
c) V, F, F. 
d) V, F, V. 
e) F, F, V. 
 
15) Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, Compete ao 
Prefeito: 
 
a) Representar o Município somente em juízo. 
b) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
c) Iniciar o processo executivo, na forma e nos casos 

previstos na Lei Orgânica. 
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d) Contratar a prestação de serviços e obras, sendo 
desnecessária a existência de procedimento 
licitatório. 

e) Conduzir os trabalhos da Câmara Municipal de 
Vereadores. 

 
16) O artigo 58 da Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, dispõe que o 
Prefeito não poderá afastar-se do Município e do 
Estado por mais de _______ dias, e do País por 
mais de três dias, sem licença da Câmara, sob 
pena de extinção do mandato.  
 
a) cinco. 
b) quatro. 
c) três. 
d) dez. 
e) seis. 
 
17) De acordo o artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 
 

I. Garantir o desenvolvimento nacional. 
II. Eliminar o pluralismo político. 
III. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente o item III. 
e) Todos os itens. 
 
18) Com base em seus conhecimentos sobre o 
artigo 5° da Constituição Federal de 1988, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 
a) Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos da Constituição Federal. 
b) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

c) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 

d) É garantido o direito de propriedade. 
e) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 
 
19) Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, a prática do racismo constitui crime 
________________________, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei: 
 
a) inafiançável e imprescritível. 
b) litigante e contraditório. 
c) de prisão perpétua. 
d) inadmissível e justificável. 
e) prescritivo e extraditório. 

20) Segundo o artigo 5° da CF/88, inciso LXXVI, 
são gratuitos para os reconhecidamente pobres, 
na forma da lei: 
 

I. Registro civil de nascimento. 
II. Registro civil de casamento. 
III. Título de eleitor. 
IV. Certidão de óbito. 
 
a) Somente os itens I, III e IV. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item I. 
e) Todos os itens. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
21) São componentes do Hardware: 
 
a) Placa Mãe, Impressora, Cabo de transmissão de 

dados. 
b) Processador, Memória Secundária, Scanner. 
c) Memória Intermediária, Processador, Impressora. 
d) Memória Principal, Placa Mãe, Processador. 
e) Scanner, Placa Mãe, Memória Principal. 
 
22) É uma rede de computador utilizada na 
interconexão de computador equipamentos 
processadores com a finalidade de troca de dados: 
 
a) HTTP. 
b) WWW. 
c) LAN. 
d) Wireless. 
e) Internet. 
 
23) O Word possui um artifício capaz de 
introduzir um texto na parte inferior da página, 
este artifício é chamado de: 
 
a) Cabeçalho. 
b) Régua. 
c) Margem. 
d) Alinhamento. 
e) Rodapé. 
 
24) Conforme a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro 
de 2008, NÃO COMPETE ao técnico em Saúde 
Bucal: 
 
a) Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar 

em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das 
ações de promoção à saúde. 

b) Participar na realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador. 
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c) Prestar assistência direta ou indireta ao paciente, na 
ausência do cirurgião-dentista; e se for uma 
emergência realizar pequenos procedimentos na 
cavidade bucal do paciente. 

d) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a 
prevenção das doenças bucais por meio da 
aplicação tópica do flúor, conforme orientação do 
cirurgião-dentista. 

e) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 
indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista. 

 
25) De acordo com a Lei nº 11.889/08, marque V 
para Verdadeiro ou F para Falso e assinale a 
alternativa correspondente: 
 
(      )  O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em 

Saúde Bucal podem fazer a opção de se registrar 
no Conselho Federal de Odontologia e a se 
inscrever no Conselho Regional de Odontologia 
em cuja jurisdição exerçam suas atividades. 

(      )  Os valores das anuidades devidas aos Conselhos 
Regionais pelo Técnico em Saúde Bucal e pelo 
Auxiliar em Saúde Bucal e das taxas 
correspondentes aos serviços e atos 
indispensáveis ao exercício das profissões não 
podem ultrapassar, respectivamente, 1/4 e 1/10 
daqueles cobrados ao cirurgião-dentista. 

(      )  É consentido ao Técnico em Saúde Bucal 
exercer a atividade de forma autônoma e  prestar 
assistência direta ao paciente, sem a supervisão 
do cirurgião-dentista. 

 
a) V, F, F. 
b) V, V, F. 
c) F, F, V. 
d) F, V, F. 
e) V, V, V. 
 
26) De acordo com a Lei nº 8.080, a qual dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências, analise as afirmativas e 
assinale a correta: 
 
a) A iniciativa privada não poderá participar do 

Sistema Único de Saúde - SUS em caráter 
complementar. 

b) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Ministério da Saúde, com absoluta 
exclusividade,  prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

c) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade. 

d) Estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde - SUS a execução de ações 
de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, 

saúde do trabalhador e assistência terapêutica 
integral, inclusive farmacêutica. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
27) Iniciou no Brasil em 1994, como um dos 
programas propostos pelo governo federal aos 
municípios para implementar a atenção primária 
e hoje é considerado uma das principais 
estratégias de reorganização dos serviços e de 
reorientação das práticas profissionais neste nível 
de assistência, promoção da saúde, prevenção de 
doenças e reabilitação. Estamos nos referindo ao: 
 
a) Sistema Único de Saúde (SUS). 
b) Programa Saúde da Família (PSF). 
c) Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 
d) Núcleos de Apoio da Saúde da Família (NASF). 
e) Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da 

Família - PROESF. 
 
28) As equipes de Saúde da Família e as Equipes 
de Saúde Bucal trabalham unidas, em conjunto, 
apesar de existir atribuições específicas para 
ambas e para os membros de cada uma. São 
atribuições comuns a todos os profissionais que 
integram as equipes, EXCETO: 
 
a) Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis com ênfase nas suas características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas. 

b) Identificar os problemas de saúde e situações de 
risco mais comuns aos quais aquela população está 
exposta. 

c) Fazer propaganda de seus serviços, para obter 
promoção pessoal por merecimento. 

d) Executar, de acordo com a qualificação de cada 
profissional, os procedimentos de vigilância e de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do 
ciclo de vida. 

e) Valorizar a relação com o usuário e com a família, 
para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de 
respeito. 

 
29) Cada dente tem uma função ou tarefa 
específica. Preencha corretamente as lacunas com 
as palavras: Incisivos - Caninos - Pré-molares e 
assinale a alternativa que contenha a sequência 
correta:  
 
Os ______________ possuem duas pontas (cúspides) 
na superfície para esmagar e moer os alimentos. 
Os _______________ são dentes com pontas agudas 
(cúspides) que rasgam os alimentos. 
Os dentes ______________ são os dentes frontais 
afiados em forma de cinzel (quatro superiores, quatro 
inferiores) para cortar os alimentos. 
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a) Pré-molares, Caninos, Incisivos. 
b) Caninos, Incisivos, Pré-molares. 
c) Incisivos, Pré-molares, Caninos. 
d) Pré-molares, Incisivos, Caninos. 
e) Caninos, Pré-molares, Incisivos. 
 
30) Estabeleça relação entre as partes dos dentes, 
enumerando a segunda coluna de acordo com a 
primeira e a seguir marque a alternativa 
correspondente:  
 
1. Coroa. 
2. Raiz. 
3. Esmalte. 
4. Dentina. 
5. Polpa. 

 
(      ) É um tecido mole situado no centro do dente, 

onde se encontram o nervo e os vasos 
sanguíneos. 

(      )  É a parte do dente que está dentro do osso. 
(      )  É a parte superior do dente, geralmente a única 

parte visível.  
(      )  É a camada mais externa da superfície do dente.  
(      )  É a camada dentária situada abaixo do esmalte.  
 
a) 4, 1, 2, 5, 3. 
b) 2, 1, 4, 3, 5. 
c) 5, 2, 1, 3, 4. 
d) 2, 3, 4, 1, 5.  
e) 2, 5, 4, 3, 1. 
 
31) Para manter os dentes saudáveis e um sorriso 
bonito devemos dar continuidade aos bons 
hábitos de higiene bucal adquiridos na infância, 
sendo importante: 
  

I. Escovar os dentes no mínimo duas vezes ao dia 
usando um creme dental com flúor, para 
remover a placa bacteriana, que é a principal 
causa da gengivite e das cáries. 

II. Usar fio dental diariamente para remover a placa 
bacteriana instalada entre os dentes e sob a linha 
da gengiva.  

III. Exceder na ingestão de açúcar e alimentos que 
contém amido, principalmente os pegajosos 
(que grudam na superfície dos dentes). 

IV. Consultar o dentista periodicamente para um 
exame profissional detalhado e uma limpeza ou 
profilaxia. 

 
a) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
b) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 
 

32) A __________________ é um material usado 
na odontologia com a finalidade de restaurar 
(estética e funcionalmente) os dentes. Sua 
aplicação é bem ampla, podendo ser usada para 
mudar a forma dos dentes, restaurar dentes 
fraturados, preencher cavidades provocadas pela 
cárie e minimizar imperfeições do esmalte 
dentário: 
 
a) resina composta. 
b) resina direta. 
c) braquetas. 
d) vômer. 
e) fibro-dentina. 
 
33) A boca é um órgão formado por: 
 
a) Bochechas, língua, traquéia, dentes e gengiva. 
b) Lábios, bochechas, esôfago, glândulas salivares e 

dentes. 
c) Lábios, bochechas, língua, glândulas salivares, e 

glândulas sudoríparas. 
d) Lábios, bochechas, língua, glândulas salivares, 

dentes e gengiva. 
e) Lábios, língua, glândulas salivares, dentes e 

amalgma. 
 
34) Com relação as principais doenças ou 
problemas bucais, assinale a única alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A cárie dentária é uma doença que provoca a 

destruição e a formação de cavidades nos dentes, 
por meio da ação de bactérias que transformam em 
ácido os açúcares que comemos. 

b) A placa dentária, que é uma película que se forma 
sobre o dente continuamente, serve de local para as 
bactérias se alojarem. 

c) A oclusão é uma doença causada pelas bactérias da 
placa dentária que atinge a gengiva e os ossos em 
volta dos dentes. 

d) O flúor é um elemento muito importante na 
prevenção da cárie dentária, mas se ingerido em 
excesso durante os anos em que os dentes estão se 
formando pode causar um defeito chamado de 
fluorose. 

e) As bactérias da placa geralmente são as 
responsáveis pelo mau-hálito. 

 
35) Sabemos que alguns comportamentos 
também podem influenciar a saúde bucal. Analise 
os itens abaixo quanto ao enunciado acima e 
marque a alternativa correta: 
 

I. Alguns hábitos, como chupar dedo ou chupeta 
após os quatro anos, morder objetos, respirar 
pela boca e ranger os dentes podem causar má-
oclusão ou quebra e desgaste dos dentes. 
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II. Fumo e uso de bebidas alcoólicas podem causar 
mau-hálito, câncer bucal, manchas nos dentes 
ou doença periodontal. 

III. As escovas dentais devem ser macias e 
pequenas, de modo que os dentes posteriores 
sejam alcançados sem dificuldade, e deverão ser 
substituídas sempre que as cerdas começarem a 
virar para fora. 

IV. O autocuidado em saúde bucal é muito 
importante, pois as principais doenças bucais 
podem ser prevenidas com atividades do nosso 
dia-a-dia. 

 
a) Somente os itens I e III estão corretos. 
b) Somente os itens II e IV estão corretos. 
c) Somente os itens III e IV estão corretos. 
d) Somente os itens I e II estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
36) Assinale a única alternativa INCORRETA 
quanto ao uso do fio dental: 
 
a) O fio deve ser esfregado para baixo e para cima em 

toda superfície dos dentes, de modo a remover a 
sujeira dessa região. 

b) O fio dental remove a placa e as partículas de 
alimento que ficam entre os dentes, áreas onde a 
escova não consegue alcançar. 

c) Ele deve ser usado, diariamente, da seguinte forma: 
enrola-se o fio nos dedos do meio das duas mãos, e 
introduz-se a parte esticada entre os dentes, com 
cuidado para não forçar a gengiva. 

d) A partir dos nove anos, já é possível fazer o uso do 
fio dental sozinho. 

e) Quando o fio se desfia ou se prende durante o seu 
uso é importante que o dentista faça um exame. 

 
37) A alimentação é uma importante aliada da 
saúde bucal. Analise as assertivas abaixo e 
escreva C se estiver correta ou I se estiver 
incorreta e assinale a alternativa correspondente: 
 
(      )  As bactérias da placa produzem ácidos que 

atacam os dentes até três horas depois que 
comemos.  

(      )  A maior parte dos alimentos já tem ingredientes 
que produzem ácidos. Por isso, quanto menos 
você expuser seus dentes a esses ingredientes 
menor força terão os ácidos da placa bacteriana 
de atacarem o esmalte. Um aspecto positivo é o 
fato da produção de saliva aumentar durante as 
refeições, removendo os detritos alimentares da 
boca. 

(      )  Para ter dentes fortes e resistentes à formação 
de cáries, a criança precisa de uma dieta rica em 
cálcio, carboidratos, ácidos graxos essenciais e 
aminoácidos. 

(      )  Caso tenha que ingerir produtos com muito 
açúcar ou amido, consuma-os durante as 
refeições e não entre refeições. Evite alimentos 
que grudem nos dentes, pois eles podem 
aumentar a formação da placa bacteriana. 

 
a) I, I, C, C. 
b) I, C, I, C. 
c) C, C, I, C. 
d) C, C, C, I. 
e) I, I, C, I. 
 
38) A composição e a consistência da dieta 
desempenham papéis-chave no desenvolvimento 
de cárie dental. Sobre os alimentos cariogênicos é 
correto afirmar: 
 
a) Pequenas refeições ricas em carboidratos 

fermentáveis diminuem consideravelmente a 
cariogenicidade de uma dieta. 

b) As bananas, que são cariogênicas, têm maior 
potencial de contribuir para a cárie quando 
consumidas com cereal e leite do que quando 
consumidas sozinhas. 

c) Altas concentrações de maltose diminuem o 
potencial carcinogênico de um alimento. 

d) As bolachas consumidas com queijo são mais 
cariogênicas do que quando consumidas sozinhas. 

e) As nozes, que são ricas em gorduras e fibras 
dietéticas, são cariostáticas. 

 
39) Quanto às cáries, é INCORRETO afirmar: 
 
a) As cáries são causadas pela exposição frequente a 

líquidos que contém açúcar, como o leite, as 
fórmulas comerciais preparadas para bebês e os 
sucos de fruta. 

b) Como os dentes do bebê geralmente nascem por 
volta dos seis meses de idade, não há razão para 
usar os procedimentos padrão da higiene bucal, ou 
seja, a escovação e o uso do fio dental. 

c) Os bons cuidados bucais começam cedo na vida. 
Mesmo antes dos dentes do bebê nascerem, 
existem alguns fatores que podem afetar sua futura 
aparência e saúde. Por exemplo, a tetraciclina, um 
antibiótico comum, pode causar a descoloração ou 
manchas nos dentes. 

d) Os bebês têm necessidade de cuidados bucais 
especiais que todos os pais devem conhecer, os 
quais devem ser utilizados após o surgimento do 
primeiro dente. 

e) Os líquidos que contém açúcar se acumulam ao 
redor dos dentes por longos períodos de tempo, 
enquanto seu bebê está dormindo, provocando as 
cáries, que primeiro se desenvolvem nos dentes 
anteriores, tanto da arcada inferior quanto da 
superior. 
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40) Uma Equipe de Saúde Bucal é composta por:  
 
a) Cirurgião dentista, técnicos em Saúde Bucal, 

Auxiliares em Saúde Bucal. 
b) Cirurgião geral, técnicos em prótese dentária, 

Agentes Comunitários Bucais. 
c) Cirurgião anestesista, técnicos em Saúde Pública, 

Auxiliares em Saúde Bucal. 
d) Cirurgião dentista, técnicos do PSF, Secretárias. 
e) Cirurgião dentista, auxiliares em saúde bucal, 

técnicos em prótese dentária. 
 
 


