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Instrução: As questões 01 a 13 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Quando eu era pequena, há menos de meio século 

atrás, o chão era o melhor lugar para o lixo, fumava-se 
em qualquer ambiente, inclusive em hospitais, aviões 
e no quarto das crianças. Negros e brancos viviam em 
mundos distintos, gays habitavam o armário e as 
mulheres, quando tomavam algumas liberdades, 
eram chamadas de prostitutas.  

Caçador era herói, tinha-se armas em casa, poluição 
era decorrência natural do progresso. Sexo antes do 
casamento até acontecia, mas a união estável era 
destino certo. Não lembro de muitas mulheres sozinhas, 
fora as viúvas. Ecologia era um delírio de poucas 
vozes ________.  

Na minha adolescência, anos 70, apesar das 
conquistas da revolução de costumes, não lembro de 
gays assumidos no colégio. Apesar de ter estudado 
sempre em escolas públicas, raramente tive colegas 
negros. Na faculdade, melhorou um pouco, mas ainda 
estávamos longe das liberdades e da tolerância com 
as diferenças que hoje começam a ser consideradas 
itens não opcionais. Lembro quando comentavam que 
alguém era tão idoso “que viveu no tempo da escravi-
dão”. Pois é, começo a me sentir tão idosa que venho 
do tempo da discriminação desavergonhada, de uma 
cultura de ________do planeta.  

Tudo isso ficou muito claro ao assistir ao seriado 
Mad Men, no qual ando viciada. O que me mesmeriza 
na série vai além da dramaturgia e do elenco, é a 
reconstituição histórica, retrato cruel da época em 
que cresci, essa que descrevo acima. A história 
centra-se no cotidiano de uma agência de publicidade 
em Nova York nos anos de ________ de Kennedy, da 
guerra fria. Na vida das personagens, os homens mais 
velhos traziam memórias da II Guerra e da Coreia 
(Vietnã estava ..... caminho), a prosperidade não 
escondia a barbárie e as mulheres viviam a realidade 
descrita por Betty Friedan em A Mística Feminina. 
Apesar de a psicologia e a psicanálise já terem alguma 
popularidade, as crianças nunca eram escutadas.  

O “Dever da Memória” costuma estar associado a 
heróis e vítimas de tempos difíceis. Inclui desde os 
necessários tributos aos que souberam se posicionar 
com coragem até o julgamento dos que foram indignos, 
criminosos. Mas os tempos duros não se restringem 
..... guerras, ditaduras e extermínio. A vida privada 
também deve ser ..............., pois na intimidade 
igualmente se produzem injustiças, discriminações e 
infortúnios e nesse sentido o passado quase sempre 
nos condena. É bom lembrar das conquistas, mas 
também de tudo que não nos orgulha, e contar isso 
aos mais jovens é uma tarefa que nunca deverá ter 
fim. 

 
Adaptado de: CORSO, D. Memórias de um tempo não tão 
distante. ZERO HORA, Segundo Caderno, p. 6, Quarta-feira, 
28/9/2011. 

 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 13, 25 e 32. 

 
(A) excêntricas – depredadores – ascensão  

(B) essêntricas – despredadores – ascenção  
(C) essêntricas – depredadores – ascenção  

(D) excêntricas – despredadores – assensão  

(E) escêntricas – depredadores – assenção  
 

02. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas pontilhadas das linhas 35, 45 e 46. 

 
(A) à – à – lembrado 
(B) a – a – lembrada 
(C) à – a – lembrado 
(D) a – à – lembrado 
(E) a – à – lembrada 
 

03. Considere as seguintes propostas de reorganização 
dos parágrafos do texto, levando em conta que o 
parágrafo é uma unidade de sentido. 

 
I - Unir o primeiro parágrafo ao segundo. 
II - Unir o segundo parágrafo ao terceiro. 

III - Segmentar o 4º parágrafo, criando um novo a 
partir de Na vida das personagens (l. 33). 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
correta a respeito do texto. 

 
(A) No texto, revela-se uma espécie de nostalgia por 

um período que caracteriza a infância e juventude 
da autora. 

(B) Ao dizer que Ecologia era um delírio (l. 12), a 
autora deixa claro que os ecologistas de anti-
gamente eram muito pouco objetivos em suas 
demandas. 

(C) Quando diz que o passado quase sempre nos 
condena (l. 48-49), a autora deixa subenten-
dido que dificilmente teremos uma memória 
positiva do passado.  

(D) Pelo que se pode deduzir do contexto, o livro de 
Betty Friedan, citado pela autora, trata da espiri-
tualidade das mulheres. 

(E) O texto deixa claro que o tempo atual, em contra-
ponto ao passado, apresenta muitas conquistas, 
em termos de maior liberdade e tolerância e de 
mais respeito à natureza. 

 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
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05. O texto classifica-se como 
 

(A) argumentativo opinativo. 
(B) narrativo moralizante. 
(C) expositivo informativo. 
(D) argumentativo polêmico. 
(E) expositivo didático. 

 

06. Mesmo que algum leitor desconheça o significado da 
palavra mesmeriza (l. 27), o contexto permite afirmar 
que ela é sinônima de 

 
(A) fascina. 
(B) desconcerta. 
(C) perturba. 
(D) assola. 
(E) melindra. 
 

07. O que caracteriza, segundo o texto, a crueldade da 
época reconstituída pelo seriado Mad Men? 

 
(A) O cotidiano turbulento de uma agência de publici-

dade de Nova York. 
(B) A sede de poder de John Kennedy. 

(C) A prosperidade dos americanos nas décadas de 
60 e 70. 

(D) As reminiscências dos homens mais velhos de 
acontecimentos das guerras em que participaram. 

(E) A cultura de ganância com relação aos recursos 
naturais e de intolerância e discriminação racial. 

 

08. A palavra quando expressa, na linha 06, a relação de 
__________ e, na linha 21, a relação de __________.  

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas da afirmação acima.   

 
(A) temporalidade – causalidade 
(B) condicionalidade – temporalidade 
(C) causalidade – condicionalidade 
(D) concessividade – finalidade 
(E) condicionalidade – concessividade 

 

09. Considere que, para evitar a repetição da expressão 
apesar de, já empregada no período anterior, a 
autora do texto pretendesse reescrever o trecho 
Apesar de ter estudado (l. 16) de forma a manter o 
seu significado. Das alternativas de reescrita abaixo, 
assinale a que NÃO mantém o sentido original. 

 
(A) Ainda que tenha estudado. 
(B) Mesmo tendo estudado. 
(C) Não obstante ter estudado. 
(D) Por menos que tenha estudado. 
(E) Conquanto tenha estudado. 

 
 

10. Considere as seguintes sugestões de alterações na 
pontuação do texto. 

 
I - Substituição da vírgula depois de casa (l. 08) por 

ponto final (com ajustes de letra maiúscula). 
II - Inserção de vírgula depois de casamento (l. 10).  
III - Substituição da vírgula depois de elenco (l. 28) 

por dois-pontos. 
IV - Substituição da vírgula depois de orgulha (l. 50) 

por ponto e vírgula. 
 

Quais manteriam a correção do texto? 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 

11. Considere o emprego do vocábulo se nos trechos 
destacados abaixo. 

 
I - aos que souberam se posicionar (l. 42)  
II - os tempos duros não se restringem (l. 44) 
III - igualmente se produzem injustiças (l. 47) 
 
Em quais deles, admite-se a análise do se como indi-
cador de voz passiva? 

 
(A) Apenas em I. 
(B) Apenas em II. 
(C) Apenas em III. 
(D) Apenas em II e III. 
(E) Em I, II e III. 

 

12. Considere as seguintes propostas de alterações do 
texto. 

 
I - substituição de no qual (l. 27) por que 
II - substituição de aos que (l. 42) por àqueles que 
III - substituição de contar isso (l. 50) por contá-lo 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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13. Assinale a alternativa em que as três palavras são 
acentuadas graficamente de acordo com a mesma 
regra. 

 
(A) atrás (l. 02) – armário (l. 05) – herói (l. 08)  
(B) estável (l. 10) – viúvas (l. 12) – delírio (l. 12)  
(C) públicas (l. 17) – além (l. 28) – histórica (l. 29) 
(D) época (l. 29) – Mística (l. 37) – psicanálise (l. 38) 
(E) vítimas (l. 41) – infortúnios (l. 48) – deve-

rá (l. 51) 
 

14. Assinale a alternativa em que a forma verbal em 
destaque está empregada INCORRETAMENTE. 

 
(A) Para muitos observadores, os jornais vêm-se 

distanciando de sua missão essencial. 

(B) Muitos jornais perdem leitores na versão em 
papel, mas os mantêm em suas versões eletrô-
nicas, na internet. 

(C) Muitos jornais receiam ter de fechar, caso não 
tenham mais a versão impressa. 

(D) Os jornais estão interessados na verdade, mesmo 
se cometem erros; às vezes, erros involuntários. 

(E) O que muitos leitores não vêm é que a instituição 
da imprensa depende do apoio direto dos cidadãos 
para se manter independente. 

 

15. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
nominal e verbal. 

 
(A) O best-seller e o blockbuster ideais são histórias 

supostamente para crianças e adolescentes, mas 
capaz de conquistar os leitores e os espectadores 
adultos. 

(B) O sucesso dos livros de autoajuda forçou os jornais 
a separá-los dos de não ficção, mas, de fato, os 
livros mais vendido de não ficção são os de 
autoajuda. 

(C) O drama não é que as crianças sejam alvo do 
mercado, mas que o mercado esteja transfor-
mando os adultos em crianças. 

(D) Por que o mercado prefere lidar com "criançultos", e 
o que nos predispõem a sermos infantilizados? 

(E) Quem cresce sem nunca se deparar com o impos-
sível ou mesmo com o difícil só consegue atribuir 
seus fracassos ao que lhes parece ser sua própria 
impotência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao 
disposto na Lei Orgânica do Município de Alvorada. 

 
I - O tempo de serviço público federal, estadual ou 

de outro município é computado integralmente 
para todos os efeitos. 

II - É vedada, a quantos prestem serviços ao Municí-
pio, atividade político-partidária nas horas e locais 
de trabalho. 

III - O Município responderá pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
sendo obrigatório o uso de ação regressiva contra 
o responsável nos casos de dolo ou culpa, na 
forma da Constituição Federal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

17. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao 
disposto na Lei Orgânica do Município de Alvorada. 
 
I - A saúde é um direito de todos e dever do Poder 

Público, cabendo ao Município, supletivamente 
com a União e o Estado, prover as condições 
indispensáveis à sua promoção, proteção e recupe-
ração. 

II - O Poder Executivo deverá proporcionar à população 
todas as condições para o perfeito estabelecimento 
da assistência preventiva. 

III - As ações e serviços de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem o siste-
ma único de saúde no âmbito do Município, orga-
nizado de acordo com o mesmo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III.  
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18. Considere os direitos abaixo, à luz da Constituição 
Federal. 

 
I - Relação de emprego protegida contra despedida 

arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compen-
satória, dentre outros direitos. 

II - Aviso prévio de 90 dias. 
III - Licença-paternidade, nos termos fixados em 

decreto do Prefeito Municipal. 
 

Quais destes são direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

19. Considere as afirmações abaixo à luz da Constituição 
Federal. 
 
I - Os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis somente aos brasileiros natos. 
II - A investidura em emprego público prescinde de 

concurso. 
III - O prazo de validade do concurso público será de 

até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período.  

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

20. Considere os seguintes princípios. 
 

I - Legalidade 
II - Impessoalidade 
III - Moralidade 
IV - Publicidade e Eficiência 
 
Quais princípios, à luz da Constituição Federal, deve-
rão nortear a administração pública direta e indireta, 
de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios? 
 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

 
 

21. A cavidade bucal humana é composta por tecidos moles 
e tecidos duros. Com relação aos tecidos duros, pode-
mos dividir os dentes em decíduos e permanentes. 
Qual dos grupos abaixo faz parte dos dentes decíduos? 

 
(A) Incisivos, caninos, pré-molares, molares. 
(B) Incisivos, caninos, molares. 
(C) Incisivos, paramolares, pré-molares, molares. 
(D) Incisivos, caninos, paramolares, molares. 
(E) Incisivos, caninos, paramolares. 

 

22. O processo de formação da cárie dental depende da 
formação e constituição da placa bacteriana, princi-
palmente aquela composta por sacarose. Neste sentido, 
o seguinte esquema de ingestão de alimentos e sua 
consistência é o MAIS prejudicial aos dentes: 

 
(A) alimentos pegajosos, ingeridos por longos períodos. 
(B) alimentos líquidos ou pastosos, ingeridos por longos 

períodos. 
(C) alimentos duros ou pegajosos, ingeridos por curtos 

períodos. 

(D) alimentos farináceos, ingeridos por curto período. 
(E) alimentos duros ou pegajosos, ingeridos por 

longos períodos. 
 

23. A aplicação de fluoreto como medida preventiva 
individual no combate à cárie dental é parte das atri-
buições específicas da profissão de Técnico de Saúde 
Bucal. Tendo sido indicado pelo Cirurgião-Dentista, 
qual das alternativas apresenta a forma correta e 
segura de aplicação dessa substância? 

 
(A) Moldeira com fluoreto com paciente deitado, uso 

de sucção opcional. 
(B) Moldeira com fluoreto com paciente deitado, uso 

de sucção obrigatório. 

(C) Moldeira com fluoreto com paciente sentado, sem 
uso de sucção. 

(D) Escova dental com fluoreto, sem uso de sucção. 
(E) Escova dental com fluoreto, com uso de sucção. 

 

24. Considerando que, nas arcadas dentárias normais, 
existe contato interproximal entre os dentes, como 
forma de proteção ao periodonto (papila interproxi-
mal), que instrumentos estão indicados para a correta 
higiene dessas áreas?  
 
(A) Escova dental, fio dental, palito triangular dental. 

(B) Escova dental, escova interproximal, palito trian-
gular dental. 

(C) Escova dental, palito triangular dental, fita dental. 

(D) Escova interproximal, palito triangular dental, fita 
dental. 

(E) Escova interproximal, fita dental e fio dental. 
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25. Sobre a espatulação do cimento de ionômero de vidro 
(CIV), considere as afirmativas abaixo. 

 
I - O CIV deve ser dispensado na laje com antece-

dência à manipulação para voltar à temperatura 
ambiente. 

II - Para facilitar a espatulação e melhorar o desem-
penho do CIV, podemos resfriar a laje de vidro. 

III - Quanto maior o tempo de espatulação, melhor a 
consistência e adesão do CIV. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

26. Quais instrumentos são utilizados para o isolamento 
absoluto do campo operatório do dente 21, já sob 
anestesia, considerando-se uma restauração na face 
proximal distal? 

 
(A) Lençol de borracha, pinça perfuradora, pinça 

porta-grampo, grampo 212, fio dental. 

(B) Lençol de borracha, pinça perfuradora, pinça clínica, 
grampo 200, fio dental. 

(C) Lençol de borracha, pinça clínica, pinça porta-
grampo, grampo 212, fio dental. 

(D) Lençol de borracha, pinça perfuradora, pinça 
porta-grampo, grampo 200, fio dental. 

(E) Lençol de borracha, pinça perfuradora, pinça clínica, 
grampo 212, fio dental. 

 

27. Levando em conta a ergonomia no trabalho a 4 mãos 
de um cirurgião dentista (CD) destro, considere as 
afirmativas abaixo. 

 
I - A zona ideal de trabalho do CD é a zona de “A” 

ou de transferência. 

II - O auxiliar deve estar colocado na posição entre 9 
e 12 horas. 

III - A equipe deve trabalhar em pé, o que facilita o 
deslocamento necessário. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III.  

 
 
 
 

28. Em relação ao controle de riscos na prática clínica odon-
tológica, considere os equipamentos de proteção indi-
vidual abaixo. 

 
I - Máscaras e luvas. 
II - Gorros e óculos. 

III - Sapatos fechados. 
 
Quais são obrigatórios? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

29. Considere as medidas abaixo. 
 

I - Aplicar sabonete antimicrobiano nas mãos e lavar 
até o antebraço, esfregando as unhas com escova 
estéril. 

II - Remover o sabão do antebraço para as mãos. 

III - Secar com compressas estéreis. 
 

Quais devem ser tomadas para a antissepsia cirúrgica 
das mãos? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

30. Considere as seguintes afirmações a respeito de pro-
cedimentos de biossegurança para um consultório 
odontológico. 

 
I - É possível utilizar a mesma pia para lavagem de 

mãos e do instrumental, já que o consultório é 
dispensado da “central de esterilização”. 

II - A limpeza da autoclave deve ser feita no mínimo 
semanalmente. 

III - Os instrumentos empacotados para esterilização 
em autoclave devem estar limpos, mas não neces-
sariamente secos, já que a autoclave emprega 
calor úmido sob pressão. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
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31. Quando da ocorrência de acidente perfuro-cortante 
com material contaminado, a equipe em saúde bucal, 
em primeiro lugar, deve manter a calma e tomar a 
seguinte medida: 

 
(A) não mexer no ferimento e ir imediatamente à 

unidade de saúde. 

(B) procurar saber se o paciente-fonte é positivo para 
HIV e/ou HBV. 

(C) lavar o ferimento com água corrente e sabão, 
sem aumentar o ferimento. 

(D) lavar o ferimento com água corrente e sabão, 
usando escova para esfregar e remover a maior 
parte da contaminação. 

(E) procurar imediatamente o serviço de saúde para 
tomar o coquetel anti-HIV e medicação anti-HBV. 

 

32. Quanto aos resíduos produzidos em um consultório 
odontológico, quais são, respectivamente, resíduos 
comuns, recicláveis e infectantes? 

 
(A) Papel toalha, vidros de material, restos de fios 

ortodônticos 
(B) Papel toalha, restos de fios ortodônticos, vidros 

de material 
(C) Vidros de material, papel toalha, restos de fios 

ortodônticos 
(D) Restos de fios ortodônticos, papel toalha, vidros 

de material 

(E) Restos de fios ortodônticos, vidros de material e 
papel toalha 

 

33. Para a anotação das enfermidades dos dentes no 
odontograma, utiliza-se o sistema decimal preconizado 
pela Federação Dentária Internacional. Qual das 
alternativas abaixo representa, respectivamente, os 
seguintes dentes permanentes: incisivo lateral superior 
direito, canino inferior esquerdo, 1o pré-molar superior 
direito, 1o molar superior esquerdo e incisivo central 
inferior direito? 

 
(A) 22, 43, 24, 16, 31 

(B) 12, 33, 15, 26, 31 
(C) 12, 33, 14, 26, 41 

(D) 22, 43, 25, 16, 41 
(E) 12, 33, 14, 16, 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Considere as atividades abaixo. 
 

I - Processar e realizar a tomada radiográfica intra-oral. 
II - Preencher cavidade com material restaurador. 

III - Realizar processos de controle de estoque no 
consultório odontológico. 

 
Quais fazem parte das atribuições específicas do 
Técnico em Saúde Bucal? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

35. Conforme a Lei n.º 8.142/90, assinale a alternativa 
que apresenta as instâncias colegiadas do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e suas respectivas funções. 

 
(A) Conselho de saúde – avaliativa; comissão técnica 

de saúde – consultiva. 

(B) Conferência de saúde – propositiva; comissão bipar-
tite – consultiva. 

(C) Conferência de saúde – propositiva; conselho de 
saúde – deliberativa. 

(D) Conselho de saúde – consultiva; comissão bipartite 
– deliberativa. 

(E) Comissão técnica – consultiva; comissão bipartite – 
deliberativa. 

 

36. Quanto à Lei Orgânica da Saúde – Lei n.º 8.080/90 – 
no que se refere à política de recursos humanos para 
a área da saúde, considere as seguintes determinações. 

 
I - Organizar programas de aperfeiçoamento profis-

sional. 

II - Valorizar a dedicação exclusiva dos profissionais 
aos serviços do SUS. 

III - Estimular o ensino em serviços independentemente 
do sistema educacional. 

 
Quais estão corretas quanto aos objetivos da política 
de recursos humanos? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
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37. Entre os requisitos para a referência aos serviços 
especializados de periodontia, a equipe da unidade 
básica deverá realizar algumas ações. Considere as 
ações abaixo. 

 
I - Avaliar a motivação do paciente para o tratamento. 

II - Realizar a adequação do meio bucal, visando o 
controle das infecções bucais. 

III - Realizar a raspagem corono-radicular do paciente, 
por hemiarcada. 

 
Quais dessas ações devem ser realizadas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

38. As ações para educação em saúde, objetivando o 
conhecimento sobre o processo saúde-doença e 
sobre os fatores de risco e proteção à saúde bucal, 
devem ser desenvolvidas pela equipe de saúde bucal. 
Sobre isso, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Os conteúdos devem ser pedagogicamente traba-

lhados, nos níveis individual, familiar ou coletivo, 
independentemente das condições socioculturais 
dos educandos. 

II - Os conteúdos devem ser pedagogicamente traba-
lhados pelos técnicos, auxiliares e agentes da 
estratégia de saúde da família, especialmente nos 
domicílios. 

III - Os conteúdos devem ser trabalhados no sentido 
de desenvolver uma maior consciência sanitária. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

39. A Estratégia de Saúde da Família (ESF), denominação 
atual do Programa de Saúde da Família, teve sua 
implantação, no Brasil, em 1994. Em que ano e em 
que proporções se deu a inserção da Equipe de 
Saúde Bucal (ESB) nessa estratégia? 

 
(A) Em 1998, na proporção de 1 ESB: 1 ESF. 

(B) Em 2000, na proporção de 2 ESB: 1 ESF. 
(C) Em 1998, na proporção de 2 ESB: 1 ESF. 

(D) Em 2000, na proporção de 1 ESB: 1 ESF. 

(E) Em 2002, na proporção de 2 ESB: 1 ESF. 
 

40. Conforme a Lei n.º 11.889/08 e o Código de Ética 
Odontológica, os anúncios dos Técnicos em Saúde Bucal 
deverão conter, obrigatoriamente, 

 
(A) nome do profissional, nome da profissão e 

número de inscrição no Conselho. 

(B) nome do profissional e nome da profissão. 

(C) nome do profissional e número de inscrição no 
Conselho. 

(D) nome do profissional, nome da profissão e local 
do exercício profissional. 

(E) nome do profissional, número de inscrição no 
Conselho e local do exercício profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


