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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(c) seria obrigatório, caso a construção  “Praça do Forró” fosse substituída 
pela redação essa praça.

(d) seria proibido, caso a redação original fosse substituída pela construção 
fazendo o percurso em direção a Praça do Forró.

(e) seria obrigatório, caso a construção “Praça do Forró” fosse substituída 
pela redação referida praça.

QUESTÃO 04

Considerando apenas as regras de concordância prescritas pela norma pa-
drão e as questões gramaticais da oração “Foram distribuídos aos partici-
pantes vários bilhetes para o sorteio de duas bicicletas”, assinale a alterna-
tiva correta.

(a) A redação original também poderia ser reescrita da seguinte maneira: 
Distribuiu-se aos participantes vários bilhetes para o sorteio de duas bici-
cletas.

(b) Caso o termo “vários bilhetes” fosse substituído pela construção uma 
porção de bilhetes, a redação “Foram distribuídos” poderia ser mantida.

(c) Caso o termo “vários bilhetes” fosse substituído pela expressão “grande 
parte dos bilhetes”, o autor poderia tanto empregar a forma Foi distribuída 
quanto manter a construção original “Foram distribuídos”.  

(d) No lugar do vocábulo “vários”, o autor poderia empregar a forma bas-
tante.

(e) A oração original poderia ser substituída pela redação Foram distribuí-
dos aos participantes mais de um bilhetes para o sorteio de duas bicicleta.

QUESTÃO 05

Tendo como referência as regras de acentuação gráfica vigentes, assinale a 
alternativa correta.

(a) O vocábulo “Félix” é acentuado pela mesma regra que orienta a acentua-
ção de tórax e fênix.

(b) Considerando o contexto em que foi empregado, o vocábulo “Secreta-
ria” poderia ser substituído pela forma Secretária.

(c) Assim como “Forró”, o vocábulo destacado na redação O fôrro da mesa 
está sujo. está acentuado corretamente.

(d) No lugar do verbo destacado em “Com muita animação e disposição, 
dezenas de ciclistas participaram do evento”, o autor, caso julgasse neces-
sário, poderia ter empregado a construção tem participado.

(e) O vocábulo “distribuídos” é acentuado pela mesma regra que orienta a 
acentuação de gratuítos.

QUESTÃO 06

Com base apenas nas regras de regência prescritas pela norma padrão, caso 
o verbo destacado no trecho “Com muita animação e disposição, dezenas de 
ciclistas participaram do evento” fosse substituído por 

(a) compareceram, a nova redação deveria ser Com muita animação e dis-
posição, dezenas de ciclistas compareceram no evento.

(b) fortaleceram, a nova redação deveria ser Com muita animação e dispo-
sição, dezenas de ciclistas fortaleceram ao evento.

(c) lembraram, a nova redação deveria ser Com muita animação e disposi-
ção, dezenas de ciclistas lembraram do evento.

(d) aderiram, a nova redação deveria ser Com muita animação e disposição, 
dezenas de ciclistas aderiram ao evento.

(e) apoiaram, a nova redação deveria ser Com muita animação e disposição, 
dezenas de ciclistas apoiaram ao evento.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1

Passeio ciclístico em comemoração aos 27 anos de  
São Félix do Coribe

  Na semana em que São Félix do Coribe completa 27 anos de 
emancipação política, a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, através 
da Secretaria Municipal de Educação, realizará vários eventos pela cidade. 
O primeiro deles já aconteceu na última quinta-feira, 12 de maio: a terceira 
edição do passeio ciclístico. O evento também teve a colaboração e a coor-
denação do Grupo Pedal do Corrente. Com muita animação e disposição, 
dezenas de ciclistas participaram do evento, que teve sua largada da Praça 
do Forró, passando por diversas ruas da cidade, percorrendo o bairro Vista, 
Agnelo Braga e retornando à Praça do Forró.
(...)
 Foram distribuídos aos participantes vários bilhetes para o sor-
teio de duas bicicletas que ocorreu logo após o passeio. Foi um dia diferente. 
Além de incentivar o esporte, também foi diversão garantida para todas as 
idades.

Disponível em:<http://oexclusivo.com.br/noticias/passeio-ciclistico-em-comemoracao-aos-27-anos-de-sao-
felix-do-coribe/>. Acesso em: 

11 ago. 2016, fragmento, com adaptações.

QUESTÃO 01

De acordo com as informações do texto e as relações entre elas, assinale a 
alternativa correta.

(a) O título não estabelece relação de coerência com a mensagem principal 
do texto, pois faz referência apenas ao passeio ciclístico realizado na sema-
na em que São Félix do Coribe completou 27 anos.

(b) O autor cita pelo menos dois eventos realizados em comemoração aos 
27 anos de São Félix do Coribe.

(c) O passeio ciclístico realizado no dia 12 de maio é um dos três agendados 
para a comemoração dos 27 anos de São Félix do Coribe.

(d) A Praça do Forró foi o ponto de partida e de chegada do passeio ciclísti-
co realizado no dia 12 de maio.

(e) O principal objetivo do passeio ciclístico era incentivar a população de 
São Félix do Coribe a praticar um esporte.

QUESTÃO 02

Relacionando o conteúdo do texto à linguagem nele utilizada, é correto di-
zer que o autor  faz uso predominantemente da função da linguagem de-
nominada

(a) emotiva ou expressiva.

(b) referencial.

(c) apelativa.

(d) metalinguística.

(e) fática.

QUESTÃO 03

O uso do sinal indicativo de crase no trecho “retornando à Praça do Forró”

(a) é opcional.

(b) seria proibido, caso a construção “Praça do Forró” fosse substituída pela 
redação aquele local.
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QUESTÃO 10

Considerando apenas as regras de colocação pronominal, assinale a alter-
nativa correta.

(a) A redação onde se observa  a existência de lindo artesanato feito de 
palha de milho poderia substituir, caso fosse necessário, a oração “onde há 
lindo artesanato feito de palha de milho”.  

(b) O trecho “que abriga o sítio arqueológico com inscrições rupestres da 
Pedra Escrevida” também poderia ser redigido da seguinte maneira que 
tornou-se conhecido por abrigar o sítio arqueológico com inscrições rupes-
tres da Pedra Escrevida. 

(c) A oração “A próxima etapa da aventura é indicada para apreciadores de 
esportes radicais”, caso o autor julgasse conveniente, poderia ser reescrita 
da seguinte maneira: Antes que eu esqueça-me: a próxima etapa da aventu-
ra é indicada para apreciadores de esportes radicais.

(d) O trecho “A próxima etapa da aventura é indicada para apreciadores de 
esportes radicais” poderia, caso o autor julgasse necessário, ser substituído 
pela redação Não esqueça-se de que próxima etapa da aventura é indicada 
para apreciadores de esportes radicais.

(e) A redação Se deve indicar a próxima etapa da aventura para aprecia-
dores de esportes radicais poderia substituir a oração “A próxima etapa da 
aventura é indicada para apreciadores de esportes radicais”.

QUESTÃO 11

Tendo como referência apenas as regras de ortografia vigentes, assinale a 
alternativa correta.

(a) Assim como “extensão”, estão corretamente grafados os vocábulos ex-
ceção e obsessão.

(b) Caso o autor resolvesse acrescentar o prefixo super ao vocábulo “pousa-
das”, a forma correta seria super-pousadas.

(c) No lugar da redação “com inscrições rupestres”, o autor poderia empre-
gar a construção que possue inscrições rupestres.

(d) O vocábulo “etapa” poderia ser substituído pelo substantivo faze.

(e) Assim como “cachoeiras”, estão corretamente grafados os vocábulos 
chovisco e enxurrada.

QUESTÃO 12

Conforme a norma-padrão, o uso da vírgula

(a) é opcional antes e depois do trecho “cidadezinha pacata onde há lindo 
artesanato feito de palha de milho”.

(b) poderia ter ocorrido logo após o vocábulo “hotéis”.

(c) está inadequado antes e depois do termo “de mais de 15 km de exten-
são”.

(d) seria obrigatório, antes e depois de caro leitor, caso esse termo fosse 
empregado logo após do vocábulo “aventura”.

(e) é dispensável logo após a oração “descendo o rio em direção a Corren-
tina”.

QUESTÃO 13

Considerando os elementos que constituem a coesão do texto, pode-se di-
zer que

(a) o pronome “onde” retoma o termo “pacata”.

(b) o pronome destacado na oração “que abriga o sítio arqueológico com 
inscrições rupestres da Pedra Escrevida” foi utilizado para retomar o termo 
“Gruta do Padre”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que reproduz integralmente o sentido do trecho “Foi 
um dia diferente. Além de incentivar o esporte, também foi diversão garan-
tida para todas as idades.”.

(a) Foi um dia diferente, pois, apesar de incentivar o esporte, também foi 
diversão garantida para todas as idades.

(b) Foi um dia diferente, pois como se não bastasse o incentivo ao esporte, 
também foi diversão garantida para todas as idades.

(c) Foi um dia diferente, entretanto, além de incentivar o esporte, também 
foi diversão garantida para todas as idades.

(d) Foi um dia diferente, portanto, além de incentivar o esporte, também foi 
diversão garantida para todas as idades.

(e) Foi um dia diferente, conquanto que, além de incentivar o esporte, tam-
bém foi diversão garantida para todas as idades.

O texto a seguir serve de referência para as questões de 08 a 14. 
Leia-o com atenção.

Texto 2
Turismo em São Félix do Coribe

 Em São Félix do Coribe, cidadezinha pacata onde há lindo arte-
sanato feito de palha de milho, você pode pernoitar em uma das pousadas 
e hotéis e depois estender o passeio à Pedreira do Cantagalo e à Gruta do 
Padre, de mais de 15 km de extensão, que abriga o sítio arqueológico com 
inscrições rupestres da Pedra Escrevida (não é “escrita”, é “escrevida” mes-
mo!). A próxima etapa da aventura é indicada para apreciadores de espor-
tes radicais: descendo o rio em direção a Correntina, estão as corredeiras do 
Jaborandi, as cachoeiras do Saco Comprido e do Formoso e o arquipélago 
das Sete Ilhas.
Disponível em:<http://temp.manualdoturista.com.br/tag/brasil-bahia-valedoriosaofrancisco/>. Acesso em: 21 

ago. 2016, fragmento.

QUESTÃO 08

A partir das informações do texto, é possível afirmar que o autor recorre a 
construções 

(a) dissertativas para  expressar a opinião dos turistas sobre as atrações de 
São Félix do Coribe.

(b) narrativas para relatar uma sequência de acontecimentos que envol-
vem os turistas em São Félix do Coribe.

(c) descritivas para emitir  as suas impressões sobre o potencial turístico 
de São Félix do Coribe.

(d) dissertativas para defender a necessidade de se investir no potencial 
turístico de São Félix do Coribe.

(e) descritivas para registrar informações que caracterizam a cidade de São 
Félix do Coribe e algumas das suas atrações turísticas.

QUESTÃO 09

Com base no contexto em que foi empregado, o vocábulo destacado no tre-
cho “cidadezinha pacata onde há lindo artesanato feito de palha de milho” 
significa

(a) retrógrada.

(b) sedutora.

(c) tranquila.

(d) agitada.

(e) exótica.
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(c) o autor, ao empregar a construção “A próxima etapa da aventura”, intro-
duz uma relação de causa e consequência entre o 1º e o 2º período.

(d) a conjunção entretanto poderia ser empregada para explicitar a ideia 
de explicação subentendida entre a 1ª e a 2ª oração do período “A próxima 
etapa da aventura é indicada para apreciadores de esportes radicais: des-
cendo o rio em direção a Correntina, estão as corredeiras do Jaborandi, as 
cachoeiras do Saco Comprido e do Formoso e o arquipélago das Sete Ilhas.”.

(e) a conjunção “e”, em pelo menos uma de suas duas ocorrências no trecho 
“as cachoeiras do Saco Comprido e do Formoso e o arquipélago das Sete 
Ilhas.”, estabelece uma ideia de oposição.

QUESTÃO 14

Do ponto de vista sintático, assinale a alternativa correta referente ao tre-
cho “Em São Félix do Coribe, cidadezinha pacata onde há lindo artesanato 
feito de palha de milho, você pode pernoitar em uma das pousadas e hotéis 
e depois estender o passeio à Pedreira do Cantagalo e à Gruta do Padre”.

(a) Os termos “Em São Félix do Coribe” e “em uma das pousadas e hotéis” 
desempenham funções diferentes.

(b) O termo “pacata” funciona como predicativo do sujeito.

(c) O sujeito da forma verbal “há” é “cidadezinha pacata”.

(d) O sujeito da oração “e depois estender o passeio à Pedreira do Cantaga-
lo e à Gruta do Padre” é indeterminado.

(e) O termo “o passeio” funciona como objeto direto.

QUESTÃO 15

O vocábulo “cidadezinha” foi empregado, logo no início do texto, no sentido 

(a) conotativo para se referir ironicamente à simplicidade de São Félix do 
Coribe.

(b) denotativo para sugerir que São Félix do Coribe é uma cidade pequena.

(c) denotativo para expressar a ligação carinhosa do autor com a cidade de 
São Félix do Coribe.

(d) conotativo para fazer referência ao atraso cultural de São Félix do Co-
ribe.

(e) denotativo para reforçar o desprezo do autor pela cidade de São Félix 
do Coribe.

Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 16 a 20.

Disponível em:<https://www.google.com.br/search?q=s%C3%A3o+f%C3%A9lix+do+coribe+dengue&biw=136
6&bih=653&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuP236NPOAhVJTJAKHdurCqEQ_AUIBygC&dpr=1#

imgrc=ByNLJpUyne9F2M%3A>. Acesso em: 21 ago.2016.

QUESTÃO 16

Relacionando os elementos que compõem o texto, pode-se concluir que a 
sua principal finalidade é

(a) esclarecer a população sobre os riscos da dengue.

(b) informar  a população sobre os sintomas da dengue.

(c) persuadir a população a aderir a uma campanha de combate à dengue.

(d) convocar a população para participar de um evento de combate à den-
gue.

(e) convidar as pessoas contagiadas pelo mosquito da dengue a se tratar na 
rede municipal de saúde.

QUESTÃO 17

Caso o emissor do texto resolvesse, logo após o enunciado “Todos contra a 
dengue”, acrescentar a informação Precisamos exterminar a dengue, sem 
repetir o termo destacado, a nova redação, de acordo com a norma-padrão, 
deveria ser

(a) Precisamos combatê-la.

(b) Precisamos combater a ela.

(c) Precisamos combater-la.

(d) Precisamos combatêr-la.

(e) Precisamos combater-lhe.

QUESTÃO 18

Tendo como referência as novas regras ortográficas, pode-se afirmar que o 
vocábulo “dengue”

(a) permite o uso opcional do trema.

(b) deveria ter sido grafado com o trema.

(c) não poderia ser grafado com o trema, diferentemente de agüenta.

(d) não poderia ser grafado com o trema, assim como aguenta.

(e) deveria ter sido grafado com o trema apenas se fizesse referência ao 
mosquito transmissor da dengue.

QUESTÃO 19

Apenas uma das alternativas a seguir apresenta uma mensagem coerente 
com a  ideia principal  do texto. Assinale-a.

(a) Todos a favor da dengue.

(b) Todos contra o extermínio do mosquito da  dengue.

(c) Todos fora do combate à dengue.

(d) Todos contra todos que são contra a dengue.

(e) Todos em prol do combate à dengue.

QUESTÃO 20

Caso o emissor empregasse um ponto de exclamação (!) no final do enun-
ciado “Todos contra a dengue”, 

(a) o sentido do texto seria completamente alterado.

(b) um tom de apelo ficaria em evidência.

(c) um erro grave de pontuação ocorreria.

(d) uma pergunta indireta ficaria explícita.

(e) a mensagem original ficaria marcada por uma ideia de dúvida.



IBEG IBEG 5/6Técnico em Saúde Bucal Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Considerando as disposições contidas no art. 19 da Emenda 001 à Lei Orgâ-
nica de São Félix do Coribe, assinale a alternativa correta:

(a) O conselho de remuneração de pessoal será integrado por servidores 
designados pelo respectivo Poder.

(b) O conselho de remuneração de pessoal será integrado por contadores 
designados pelo respectivo Poder.

(c) O conselho de remuneração de pessoal será integrado por membros do 
banco central designados pelo respectivo Poder.

(d) O conselho de remuneração de pessoal será  integrado por representan-
tes do respectivo conselho profissional designados pelo respectivo Poder.

(e) O conselho de remuneração de pessoa será integrado por representan-
tes do sindicato designados pelo respectivo Poder.

QUESTÃO 22

Segundo a Emenda à Lei Orgânica de São Felix do Coribe, haverá uma ins-
tância colegiada administrativa, garantida a paridade na composição, para 
dirimir controvérsias entre o Município e:

(a) os moradores do município.

(b) os agricultores do município.

(c) membros do ministério público federal.

(d) seus servidores públicos.

(e) os comerciantes com estabelecimento no município.

QUESTÃO 23

De acordo com a Portaria 2.488 de 2011 do Ministério da Saúde, assinale a 
alternativa correta:

(a) A atenção básica é desenvolvida centralizada evitando-se a capilaridade 
a prestação de serviço, próxima da vida das pessoas.

(b) A atenção básica é desenvolvida com o mais baixo grau de centralização 
e superficialidade, próxima da vida das pessoas.

(c) A atenção básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentraliza-
ção e capilaridade, próxima da vida das pessoas.

(d) A atenção básica é desenvolvida com o mais baixo grau de descentrali-
zação e capilaridade, distante da vida das pessoas.

(e) A atenção básica é desenvolvida sem qualquer grau de descentralização 
e capilaridade, distante da vida das pessoas.
 

QUESTÃO 24

No que tange aos princípios e diretrizes elencados na Lei 8.080 de 1990, 
assinale a alternativa correta:

(a) O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, somente 
poderá ser exercido mediante autorização familiar ou judicial.

(b) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 
de assistência constitui um dos princípios elencados na Lei 8.080 de 1990.

(c) É vedada a participação da comunidade em ações referentes à saúde.

(d) Devem-se organizar os serviços públicos de modo a prestar atendimen-
to em todas as esferas de organização ainda que tal medida implique em 
duplicidade de meios empregados.

(e) É facultativa a integração, em nível executivo das ações de saúde, meio 
ambiente e saneamento básico.
 

QUESTÃO 25

Tendo em vista as disposições da Constituição Federal do Brasil acerca da 
Saúde, assinale a alternativa correta:

(a) Em regra, é garantida a participação direta e indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

(b) A saúde é dever do Estado e de todos os cidadãos que estejam em dia 
com suas obrigações previdenciárias.

(c) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de ca-
dastro, para esta finalidade específica, realizado no conselho regional de 
medicina. 

(d) O sistema único de saúde é financiado, exclusivamente, com recursos do 
orçamento da seguridade social da União. 

(e) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada e constituem um sistema único.
 

QUESTÃO 26

Julgue os itens no que tange à cavidade bucal interna e externa e após, mar-
que a alternativa correta: 

I – Cavidade bucal (interna) são todas as estruturas que se encontram cerra-
das pelos dentes superiores e inferiores quando estão em contato(oclusão) 
encontrando aí a língua, o palato, a úvula, o assoalho bucal e a abertura dos 
ductos de inúmeras glândulas salivares.

II - A cavidade bucal externa se comunica com a cavidade bucal interna atra-
vés de um espaço livre que existe entre a parte mais posterior da bochecha 
e os últimos dentes de ambas as arcadas dentárias, os terceiros molares.

III – Próximo aos primeiros molares inferiores iremos encontrar a abertura 
de um ducto salivar da glândula parótida que conduz a saliva produzida 
nessa glândula até a cavidade bucal interna.

(a) Apenas os itens I e III estão corretos.

(b) Apenas os itens II e III estão corretos.

(c) Apenas os itens I e II estão corretos.

(d) Apenas o item II está correto.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 27

As embalagens utilizadas para estufa (calor seco) podem ser as seguintes, 
EXCETO:

(a) Caixas metálicas perfuradas.

(b) Papel Kraft monolúcido nº 80.

(c) Nylon 

(d) Papel alumínio.

(e) Tubos de vidro ou ensaio.

QUESTÃO 28

Assinale o equipamento individual (EPI), que NÃO compõe os equipamen-
tos de proteção:

(a) Óculos de proteção.
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(b) Gorro.

(c) Máscara.

(d) Calça.

(e) Luvas.

QUESTÃO 29

Quanto ao acondicionamento dos materiais odontológicos, assinale V se 
verdadeiro e F se falso e após marque a sequência correta.

(   ) O eugenol e seus derivados ( líquido do IRM) podem ser mantidos em 
contato com outros materiais.

(    ) Os solventes orgânicos (Xilol, Clorofórmio e Éter), não podem ser arma-
zenados junto a outros materiais.

(   ) O formol e seus derivados podem ser armazenados junto com outros 
materiais.

(    ) O tricresol deve ser armazenado em local afastado de outros materiais.

(a) F – V – V – V.

(b) F – V – F – V.

(c) V – V – F – V.

(d) V – F – F – V.

(e) F – V – F – F.

QUESTÃO 30

Quanto a desinfecção dos equipamentos, relacione a primeira com a segun-
da coluna, e após, marque a alternativa correta.

1. Refletor.
2. Cuspideira.
3. Suctores.
4. Cadeira.

(  ) Após procedimento crítico que tenham presença de sangue, deve-se 
fazer a sucção de um copo de solução com sabão enzimático. No final do 
expediente, além da sucção da solução enzimática deve-se aspirar uma so-
lução química desinfectante a base de fenol sintético ou polivinilpirolidona 
(PVPI).

(    ) É a última parte do equipamento a ser desinfectada, pois é a parte mais 
contaminada do equipamento.

(   ) Deve ser desinfectado(a) com substâncias químicas: álcool 70/77, fe-
nol-sintético entre um paciente e outro.

(   ) Deve ser deseinfectado(a) no início ou final do expediente em casos de 
procedimentos semi-críticos, quando houver contaminação com secreções 
ou antes de procedimentos críticos.

(a) 2 – 3 – 1 – 4.

(b) 3 – 2 – 4 – 1.

(c) 3 – 4 – 1 – 2.

(d) 4 – 2 – 1 – 3.

(e) 3 – 2 – 1 – 4.


