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Caderno
de Prova

março

30

30 de março
das 15 às 18:30 h
3:30 h de duração*
30 questões

1M01 Auxiliar em Saúde Bucal (ESF)
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Mobilidade urbana
A qualidade de vida, principalmente de um trabalhador que necessita utilizar o transporte público e as
vias de acesso diariamente, tem sido alvo de debate
em todo o mundo. Como uma cidade pode crescer,
gerar renda, emprego e, ao mesmo tempo, renovar
suas estruturas de transporte? Esse desafio ganhou
um termo, a “mobilidade urbana”, constituindo-se em
um dos principais problemas das cidades, que interfere diretamente sobre o acesso a diferentes pontos e
serviços, e sobre o meio ambiente.
Durante o século XX, o uso do automóvel foi uma
resposta eficaz para se ter autonomia na mobilidade
diária, mas, no início do século XXI, o aumento dos
engarrafamentos nas grandes cidades tem gerado a
necessidade de pensar em novas alternativas de transportes sustentáveis para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade. Hoje, com o crescimento da
população, da oferta de veículos e do inchaço urbano,
ter um carro não é mais sinônimo de autonomia, velocidade e conforto. Ficar parado num trânsito tornou-se uma perda de tempo e de qualidade de vida.
Nos últimos dez anos, a frota de veículos no Brasil
aumentou em 400%. Esse quadro tem exigido uma
nova postura por parte das prefeituras e da sociedade
para a busca de soluções. A solução mais cabível é
o investimento em transportes coletivos integrados,
de qualidade e não poluentes, como primeiro passo
para uma mobilidade urbana sustentável em todos os
sentidos.
O transporte coletivo envolve a instalação de veículos sobre trilhos (como trens, metrôs e bondes) com
nova tecnologia, bem como a melhoria dos ônibus,
tornando-os não poluentes, e ainda a integração com
ciclovias.
É necessário incentivar a população a utilizar o
transporte coletivo e deixar o carro em casa, e também a respeitar o espaço do pedestre. Este, por sua
vez, necessita de calçadas mais confortáveis e seguras,
protegidas por sinalização, sem buracos ou qualquer
tipo de obstáculo.
No Brasil, em janeiro de 2012, foi aprovada a
PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana), um

(15 questões)
conjunto de medidas que prometem melhorias no
trânsito das grandes cidades brasileiras. A Lei 12.587
passou 17 anos tramitando no Congresso Nacional e
visa ampliar os transportes públicos e não motorizados como meio de melhorar a mobilidade urbana.
REBOUÇAS, F. Disponível em: http://www.infoescola.com/transporte/mobilidade-urbana/ [Adaptado]. Acesso:15/fev/2014.

1. Considere os trechos extraídos do texto:
I. “A qualidade de vida, principalmente de um
trabalhador que necessita utilizar o transporte
público e as vias de acesso diariamente, tem
sido alvo de debate em todo o mundo.”
II. “Hoje, com o crescimento da população,
da oferta de veículos e do inchaço urbano,
ter um carro não é mais sinônimo de autonomia, velocidade e conforto.”
Analise as afirmativas abaixo.
1. Em I, “e” está ligando duas orações
coordenadas.
2. A forma verbal “tem” (em I) deveria receber
acento circunflexo, pois está na terceira pessoa do plural, em concordância com “o transporte público e as vias de acesso”.
3. As palavras “diariamente” (em I) e “hoje” (em II)
são adjuntos adverbiais de tempo.
4. A expressão “ter um carro” (em I) está funcionando como sujeito do verbo ser.
5. A palavra “inchaço” (em II) está funcionando
como ajunto adnominal de “urbano”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.

4. Considere a frase abaixo:

a. ( ) O texto é fundamentalmente argumentativo
e defende a visão de que o Brasil deve investir
em tecnologias e na melhoria dos carros e
motocicletas.
b. ( ) O autor narra uma série de exemplos de pessoas que sofreram dificuldades devido a limitações de deslocamento, especialmente no
espaço urbano.
c. ( ) Uma das estratégias do governo federal em
relação aos transportes tem sido investir na
qualidade das calçadas e das ciclovias, de
forma que as pessoas tenham mais autonomia e segurança.
d. ( X ) Trata-se de um texto basicamente informativo,
que apresenta uma visão geral da questão da
mobilidade urbana e dos desafios enfrentados pelo Brasil a esse respeito.
e. ( ) Uma das soluções para o problema dos transportes no Brasil é a diminuição da produção
automobilística, juntamente com o investimento em transporte público gratuito.

“No Brasil, em janeiro de 2012, foi aprovada a PNMU
(Política Nacional de Mobilidade Urbana), um conjunto de medidas que prometem melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras.”
Considerando as relações sintáticas entre os termos, bem como o sentido do enunciado, assinale
a alternativa que apresenta a reescrita correta da
frase, em conformidade com a norma culta da língua
portuguesa.
a. (

b.

c.

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) Qualidade de vida e mobilidade urbana são
conceitos que estão interligados e têm sido
foco de debate no Brasil e no exterior.
( ) A mobilidade urbana trata do deslocamento
das pessoas pela cidade com fins de acesso
aos bens públicos e privados, independentemente de impactos ambientais.
( ) O alvo prioritário da gestão pública para resolver problemas de mobilidade urbana deveria
ser o investimento em transportes coletivos
integrados.
( ) A população está suficientemente motivada
a usar o transporte coletivo, fato que favorece
as políticas de mobilidade urbana.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–F–V–F
V–F–F–V
V–F–F–F
F–V–V–V
F–V–V–F
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d.

e.

) Prometendo melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras, no Brasil foi aprovada,
a PNMU (Política Nacional de Mobilidade
Urbana), um conjunto de medidas de janeiro
de 2012.
( ) Em janeiro de 2012, o Brasil, aprovou um conjunto de medidas que prometem melhorias
no trânsito das grandes cidades brasileiras:
a PNMU (Política Nacional de Mobilidade
Urbana).
( ) Foram aprovados no Brasil um conjunto de
medidas que promete melhorias no trânsito
das grandes cidades brasileiras em janeiro
de 2012: a PNMU – Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
( ) No Brasil, aprovaram-se a PNMU (Política
Nacional de Mobilidade Urbana), um conjunto
de medidas, que prometem melhorias no
trânsito das grandes cidades brasileiras em
janeiro, de 2012.
( X ) A PNMU (Política Nacional de Mobilidade
Urbana) – um conjunto de medidas que prometem melhorias no trânsito das grandes
cidades brasileiras – foi aprovada em janeiro
de 2012, no Brasil.
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5. Considere o trecho abaixo:
“Durante o século XX, o uso do automóvel foi uma
resposta eficaz para se ter autonomia na mobilidade
diária, mas, no início do século XXI, o aumento dos
engarrafamentos nas grandes cidades tem gerado
a necessidade de pensar em novas alternativas de
transportes sustentáveis para o meio ambiente, para a
economia e para a sociedade.”
Assinale a alternativa correta em relação aos termos
sublinhados.
a. ( ) A preposição “para” introduz uma oração
subordinada adverbial final.
b. ( ) A conjunção “mas” estabelece uma relação
de subordinação e de causalidade entre as
orações.
c. ( X ) A acentuação da palavra paroxítona “diária”
segue a mesma regra que as palavras “média”,
“mágoa”, “óleo”, “ingênuo” e “início”.
d. ( ) A alteração da ordem das palavras em “grandes cidades” e em “novas alternativas” provoca
mudança de sentido.
e. ( ) As formas verbais “tem gerado” e “pensar”
estão regendo, respectivamente, complemento com preposição e complemento sem
preposição.

Atualidades

5 questões

6. A cidade de Criciúma viveu, no dia 6 de janeiro
passado, um dia de comemorações.
Assinale a alternativa que indica a razão das festividades.
a. ( ) Nesta data, em 1780, chegaram os primeiros
colonos açorianos que fundaram Criciúma.
b. ( ) Nesse dia os criciumenses comemoram o dia
da padroeira do município.
c. ( ) Nesse dia houve a posse solene do novo
Prefeito Municipal e dos vereadores eleitos.
d. ( X ) É o dia do Município. A data 6 de janeiro é
considerada como a da fundação e início da
colonização do município.
e. ( ) Trata-se da comemoração da vitória do
Metropol que, naquele dia, sagrou-se campeão da Taça Brasil, em 1969.

7. O carvão foi a fonte de energia que movimentou
as primeiras máquinas, das primeiras fábricas, no
século XVIII.
Hoje, existe uma grande preocupação com o seu uso.
Assinale a alternativa que indica essa preocupação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As reservas de carvão, no mundo inteiro,
estão esgotadas. Em menos de cinco anos não
haverá mais carvão.
( ) Embora abundante, é um combustível perigoso, pois não conhecemos as técnicas necessárias à sua exploração.
( ) Entre os combustíveis fósseis o carvão é o
mais indicado para a produção de energia,
pois sua queima não é prejudicial ao meio
ambiente, mas o seu preço é muito elevado.
( ) As escassas reservas do mineral tornam, a
cada ano, o seu preço mais elevado. Em virtude do seu alto preço, embora seja recomendado pelos ambientalistas, não é mais empregado na Europa e nos Estados Unidos.
( X ) Os gases poluentes, resultantes da queima do
carvão e de outros combustíveis fósseis são,
provavelmente, um dos principais fatores da
geração do efeito estufa e do aquecimento
global.

8. Em novembro de 2013 as potências ocidentais
firmaram um acordo com o Irã, para uso pacífico da
energia nuclear.
Assinale a alternativa que indica os países que se opuseram a esse acordo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Arábia Saudita e Israel
Estados Unidos e Israel
França e Estados Unidos
Rússia e Arábia Saudita
Israel e Rússia
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9. Mouhamed Mursi tornou-se muito conhecido. Seu
nome apareceu no noticiário internacional centenas
de vezes.
Assinale a alternativa correta a respeito do personagem.
a. ( ) Governante da Venezuela foi deposto pela
Irmandade Muçulmana, fato que gerou uma
grande onda de protestos.
b. ( ) Governante da Síria que, comandando as
Forças Armadas, derrubou o presidente Abdel
Fatah al-Sisi.
c. ( ) Governante da Colômbia foi deposto pelas
Forças Armadas, fato que gerou uma grande
onda de protestos.
d. ( X ) Governante do Egito foi deposto pelas Forças
Armadas, fato que gerou uma grande onda de
protestos.
e. ( ) Governante de Israel que, aliado ao Coman
dante das Forças Armadas Abdel Fatah al-Sisi, entrou em choque com a Irmandade
Muçulmana que o tinha ajudado a chegar ao
poder.

10. O incêndio na boate Kiss, onde 242 jovens morreram, foi um dos mais chocantes acontecimentos do
ano passado.
Assinale a alternativa que indica o local onde essa
tragédia ocorreu.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Maceió, Alagoas
Campinas, São Paulo
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Ana Maria, Mato Grosso do Sul
Santa Maria, Rio Grande do Sul

Noções de Informática

5 questões

11. As ferramentas para avanço automático de slides
após um certo intervalo de tempo do MS Powerpoint
2013 em português estão localizadas na guia:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Transições.
Animações.
Apresentação de slides.
Exibição.
Design.

12. O botão Atrasar Entrega, presente na janela de
envio Novo E-mail, do MS Outlook 2013 em português,
guia Opções, possui dentre seus parâmetros:
1. Especificar uma data e uma hora para a
entrega da mensagem.
2. Definir uma mensagem de resposta automática ao e-mail.
3. Definir se o Outlook deve salvar ou não uma
cópia da mensagem enviada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

13. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
O resultado da fórmula =CONT.NÚM(A1:A2) na célula
A3 é:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
(X)
( )
( )
( )

0
2
579
123456
456123
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14. São funções de data e hora do MS Excel 2013 em
português:
1.
2.
3.
4.

AGORA
HOJE
DIA.DA.SEMANA
EXATO

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

15. Com relação aos Estilos Título1 e Título2 do MS
Word 2013 em português, considere as seguintes
afirmativas:
1. Ambos representam tópicos em uma estrutura de tópicos.
2. Ambos podem ser modificados ao clicar com
o botão direito sobre o estilo e clicar em
Modificar.
3. São hierarquicamente equivalentes dentro da
estrutura de tópicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Coluna
em Branco.
(rascunho)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Conhecimentos Específicos
16. O perfil de atuação do Auxiliar em Saúde Bucal no
Brasil possui algumas características gerais, com base
no Programa Brasil Sorridente.
Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas características:
a. ( ) Possibilitar ao desempregado desdentado
não ser discriminado na fila por um emprego.
b. ( ) O levantamento que o Ministério da Saúde
finalizou em 2004 mostra que o Brasil tinha
cerca de 30 milhões de desdentados.
c. ( X ) A saúde bucal das pessoas pode ser resolvida
apenas com medidas de prevenção simples e
baratas dirigidas a cada um.
d. ( ) Recuperar o interesse das políticas públicas
pela saúde bucal da população é buscar a
inclusão social.
e. ( ) A saúde bucal é parte inseparável da saúde
geral do indivíduo e está relacionada diretamente com as condições sociais de vida das
pessoas.

17. A Odontologia brasileira vive um paradoxo há
muitos anos. Assinale a alternativa que completa corretamente o paradoxo.
Embora o Brasil tenha o maior número de cirurgiões-dentistas do mundo…
a. ( ) Possui um padrão de saúde bucal excelente.
b. ( X ) Possui um número elevado de pessoas que
nunca consultaram um cirurgião-dentista.
c. ( ) Possui um padrão de saúde bucal ruim, mas
que tem melhorado ano após ano.
d. ( ) Apresenta acesso restrito para a população de
baixa renda, por causa dos elevados preços
dos materiais odontológicos.
e. ( ) Não possui o número de consultórios suficiente e equipados para atender à população.
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(15 questões)

18. Quanto aos princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.
d.
e.

) A Integralidade é o princípio que trata do
acesso a toda a comunidade.
( ) A Universalidade é o princípio que trata
da atenção em todas as necessidades da
comunidade.
( ) A Qualidade significa fazer o melhor com os
meios disponíveis, buscando a eficiência.
( ) A Responsabilidade Social é transversal, e
deve estar presente em todas as ações do SUS.
( X ) A Equidade é o princípio que visa a justiça
social.

19. Com relação ao trabalho do Auxiliar em Saúde
Bucal (ASB), assinale a alternativa incorreta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O ASB, o Técnico em Saúde Bucal e o Cirurgião
Dentista compõem a Equipe de Saúde Bucal.
( ) Auxiliar de Saúde Bucal é uma ocupação da
área da saúde, cuja formação está regulamentada nacionalmente.
( ) O exercício desta profissão está sob supervisão do Cirurgião Dentista e se sustenta no
Código de Ética Odontológica.
( X ) A profissão do ASB ainda carece de regulamentação legal e continua não reconhecida
em termos oficiais.
( ) A Equipe de Saúde Bucal deve trabalhar sob
a coordenação e supervisão do Cirurgião
Dentista.

20. Assinale a alternativa que apresenta doença(s)
que comumente não se transmite(m) por via aérea.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Psioríase
Mononucleose
Gripe ou Influenza
Doença Meningocócica
Rubéola, Sarampo e Tuberculose
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21. Assinale a alternativa correta em relação às competências do ASB.
a. ( ) Coordenar ações de planejamento participativo e avaliação dos serviços de saúde.
b. ( ) Supervisionar ações de prevenção e controle
das doenças bucais, voltadas para indivíduos,
famílias e coletividade.
c. ( ) Realizar ações de atendimento clínico em
saúde bucal, interagindo com a equipe, os
usuários e seus familiares.
d. ( ) Capacitar ações de prevenção e controle das
doenças bucais, voltadas para indivíduos,
famílias e coletividade.
e. ( X ) Desenvolver em equipe ações de promoção
da saúde e prevenção de riscos ambientais e
sanitários, visando a melhoria da qualidade de
vida da população.

22. As competências referem-se ao saber-ser do ASB.
Assinale a alternativa que não constitui uma dessas
competências:

24. Assinale a alternativa que indica uma habilidade
necessária para que o ASB desenvolva a contento
ações de promoção e prevenção em saúde.
a. (

b.
c.

d.
e.

) Produzir dados e informações relativos às
práticas de promoção da saúde utilizadas pela
comunidade.
( ) Fechar acordos com parceiros do setor governamental e não-governamental.
( ) Tratar moradores e famílias nas ações de cuidado relacionadas ao ambiente domiciliar e
peridomiciliar.
( X ) Utilizar recursos de comunicação, valorizando
aqueles existentes na comunidade.
( ) Realizar na família medidas de proteção à
saúde e prevenção de riscos ambientais e
sanitários em saúde.

25. Quanto à equipe de saúde bucal na estratégia de
saúde da família, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Respeito aos valores e direitos dos usuários.
b. ( ) Atenção à linguagem corporal e verbal do
usuário.
c. ( X ) Valorização das ações que realiza sem o auxílio da equipe.
d. ( ) Busca de alternativas frente a situações
adversas.
e. ( ) Interação com o usuário e seus familiares,
identificando suas necessidades e contribuindo para sua satisfação.

a. ( X ) A equipe do tipo I possui 1 Cirurgião Dentista
e 1 Auxiliar em Saúde Bucal.
b. ( ) A equipe do tipo I possui 1 Cirurgião Dentista,
1 Técnico em Saúde Bucal e 1 Auxiliar em
Saúde Bucal.
c. ( ) A equipe do tipo II possui 1 Cirurgião Dentista
e 1 Auxiliar em Saúde Bucal.
d. ( ) Não se pode falar em equipe de saúde bucal
sem considerar toda a equipe de saúde da
família.
e. ( ) A equipe de saúde bucal pode variar de lugar
para lugar, dependendo das necessidades
locais em saúde,

23. Os profissionais da área da saúde possuem
um risco elevado de contrair doenças infecciosas,
devendo estar devidamente imunizados.

26. Assinale a alternativa que apresenta uma recomendação que não se aplica à limpeza do consultório
odontológico.

Assinale a alternativa que não apresenta uma doença
contra a qual se recomenda imunização.

a. (
b. (

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Hepatite B
Raiva comum
Febre Amarela
Influenza e Pneumococos
Sarampo, Caxumba e Rubéola (Tríplice viral)

) Secar com pano limpo.
) Limpar as paredes de cima para baixo, em
sentido único.
c. ( X ) Iniciar da área mais contaminada para a
menos contaminada.
d. ( ) Esfregar as paredes com água e sabão, utilizando esponja ou pano.
e. ( ) Enxaguar com pano umedecido em um balde
com água limpa.
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27. Na clínica odontológica temos algumas doenças
que são transmitidas por via sanguínea e, portanto,
algumas medidas devem ser tomadas para que não
haja esse tipo de contaminação.

29. Precauções-padrão ou básicas são medidas de
prevenção que devem ser utilizadas:

Assinale a alternativa que apresenta um método de
proteção que não está relacionado com a proteção da
transmissão por via sanguínea.

b.

a. ( X ) Utilizar óculos de proteção.
b. ( ) Ter a máxima atenção durante a realização
dos procedimentos.
c. ( ) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar a
agulha da seringa com as mãos.
d. ( ) Não utilizar os dedos como anteparo durante
a realização de procedimentos que envolvam
materiais perfurocortantes.
e. ( ) Desprezar todo material perfurocortante,
mesmo que estéril, em recipiente com tampa
e resistente à perfuração.

28. Quanto aos tipos de higienização das mãos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Higienização antisséptica - Remove a sujidade,
reduzindo a carga microbiana, com auxílio de
antisséptico degermante, secando as mãos
com toalha.
b. ( ) Fricção antisséptica - Reduz a carga microbiana das mãos, quando não estiverem visivelmente sujas. Deve-se utilizar gel alcoólico
50%, deixando que as mãos se sequem completamente, sem uso do papel toalha.
c. ( ) Antissepsia cirúrgica - Elimina a microbiota
residente da pele e reduz a microbiota transitória, proporcionando efeito residual.
d. ( ) Higienização complexa - Remoção de microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele (suor, oleosidade e células
mortas), com sabão líquido e água, secando
as mãos com papel toalha.
e. ( X ) Higienização simples - Remoção de microrganismos que colonizam as camadas superficiais
da pele (suor, oleosidade e células mortas),
com sabão líquido e água, secando as mãos
com papel toalha.
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a. (

c.
d.

e.

) apenas quando o paciente relatar alguma
condição de debilidade sistêmica.
( ) apenas quando há um diagnóstico previamente confirmado sobre alguma doença
sistêmica.
( ) sempre que o profissional perceber algum
comportamento característico.
( X ) sempre, e independentemente de diagnóstico confirmado ou presumido de doença do
paciente.
( ) apenas quando o paciente ou algum familiar relatar algum evento crítico ou doença
infectocontagiosa.

30. Quanto à possível transmissão de doenças na
clínica odontológica, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A herpes vem sendo considerada a doença de
maior risco de contaminação para equipe de
saúde bucal.
( X ) O vírus da hepatite B(VHB) vem sendo considerado o de maior risco de contaminação
para equipe de saúde bucal.
( ) O vírus HIV vem sendo considerado o de
maior risco de contaminação para equipe de
saúde bucal.
( ) O vírus da rubéola vem sendo considerado o
de maior risco de contaminação para equipe
de saúde bucal.
( ) O vírus da hepatite B(VHB) vem sendo considerado o de maior risco de contaminação
para equipe de saúde bucal.

.
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