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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

Leia o texto para responder as questões de 01 a 08: 

 

No aeroporto 

 

Viajou meu amigo Pedro. Fui levá-lo ao Galeão, onde esperamos três horas o seu 

quadrimotor. Durante esse tempo, não faltou assunto para nos entretermos, embora não 

falássemos da vã e numerosa matéria atual. Sempre tivemos muito assunto, e não 

deixamos de explorá-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras e, a 

bem dizer, não se digne a pronunciar nenhuma. Quando muito, emite sílabas; o mais é 

conversa de gestos e expressões, pelos quais se faz entender admiravelmente. É o seu 

sistema. 

Passou dois meses e meio na nossa casa, e foi hóspede ameno. Sorria para os 

moradores, com ou sem motivo plausível. Era a sua arma, não direi secreta, porque 

ostensiva. A vista da pessoa humana lhe dá prazer. Seu sorriso foi logo considerado 

sorriso especial, revelador de boas intenções para com o mundo ocidental e o 

oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos e 

desconhecidos, gratificados com esse sorriso (encantador, apesar da falta de dentes), 

abonam a classificação. 

[...] 

Objeto que visse em nossa mão, requisitava-o. Gosta de óculos alheios (e não os 

usa), relógios de pulso, copos, xícaras e vidros em geral, artigos de escritório, 

botões simples ou de punho. Não é colecionado; gosta das coisas para pegá-las, mirá-

las e (é seu costume ou sua mania, que se há de fazer) pô-las na boca. Quem não o 

conhece diz que é péssimo costume, porém duvido que mantenha este juízo diante de 

Pedro, de seu sorriso sem malícia e de suas pupilas azuis_ porque me esquecia dizer 

que tem olhos azuis, cor que afasta qualquer suspeita ou acusação apressada, sobre a 

razão íntima de seus atos. 

Poderia acusá-lo de incontinência, porque não sabia distinguir entre os 

cômodos, e o que lhe ocorria fazer, fazia em qualquer parte? Zangar-me com ele porque 

destruiu a lâmpada do escritório? Não. Jamais me voltei para Pedro que ele não me 

sorrisse; tivesse eu um impulso de irritação e me sentiria desarmado com a sua azul 

maneira de olhar-me. Eu sabia que essas coisas eram indiferentes à nossa amizade e, 

até que a nossa amizade lhes conferia caráter necessário, de prova; ou gratuito, de 

poesia e jogo. 

Viajou meu amigo Pedro. Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de 

idade a seu companheiro já vivido e puído. De repente o aeroporto ficou vazio. 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 

QUESTÃO 01 - Sobre o texto, marque o 

item incorreto: 

 

A) O texto foi intencionalmente 

construído de forma ambígua sobre a 

identidade da personagem Pedro para 

prender a atenção do leitor; 

B) Logo no primeiro parágrafo, o autor 

deixa clara a identidade da 

personagem Pedro; 

C) A identidade de Pedro só é revelada 

no último parágrafo; 

D) Ao longo do texto o autor fornece ao 

leitor pistas sobre a identidade de 

Pedro; 

E) Os comportamentos iniciais de Pedro 

induzem o leitor a erro quanto à 

identidade dele. 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 - Em: “Viajou meu amigo 

Pedro”. O sujeito classifica-se como: 

 

A) Simples; 

B) Composto; 

C) Indeterminado; 

D) Oculto; 

E) Oração sem sujeito. 

 

QUESTÃO 03 - Na oração: “...embora não 

falássemos da vã e numerosa matéria 

atual”. A conjunção que inicia a oração 

tem valor semântico de: 

 

A) Condição; 

B) Causa; 

C) Conseqüência; 

D) Concessão; 

E) Finalidade. 
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QUESTÃO 04 - Em: “A vista da pessoa 

humana lhe dá prazer.” O termo grifado 

exerce função sintática de: 
 

A) Sujeito; 

B) Objeto direto; 

C) Objeto indireto; 

D) Objeto direto preposicionado; 

E) Complemento nominal. 
 

QUESTÃO 05 - “Fico refletindo na falta 

que faz um amigo de um ano de idade a 

seu companheiro já vivido e puído”. A 

palavra destacada classifica-se 

morfologicamente como: 
 

A) Adjetivo; 

B) Substantivo; 

C) Verbo; 

D) Advérbio; 

E) Pronome. 
 

QUESTÃO 06 - Marque o item em que há 

erro na separação de sílabas das 

palavras do texto: 
 

A) Vi-a-jou, Ga-le-ão, a-tu-al, dig-ne; 

B) Mais, quais, ad-mi-ra-vel-men-te, 

seu; 

C) Ru-a, plau-sí-vel, e-ra, su-as; 

D) A-lhei-os, ju-í-zo, di-an-te, es-que-

ci-a; 

E) O-cor-ria, qual-quer, des-tru-i-u, 

ja-mais. 
 

QUESTÃO 07 - Os verbos destacados das 

orações do texto estão conjugados 

respectivamente nos tempos: 
 

I. “embora não falássemos da vã e 

numerosa matéria atual”; 

II. “e me sentiria desarmado...”; 

III. “Objeto que visse em nossa mão, 

requisitava-o”; 

IV. “De repente o aeroporto ficou 

vazio.”            
 

A) Pretérito perfeito do indicativo, 

pretérito imperfeito do indicativo, 

pretérito perfeito do indicativo, 

futuro do presente; 

B) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do pretérito, pretérito 

imperfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

C) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do pretérito, pretérito 

perfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

D) Pretérito perfeito do indicativo, 

futuro do pretérito, pretérito 

perfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

E) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do presente, pretérito 

imperfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo. 
 

QUESTÃO 08 - Em: “Embora Pedro seja 

extremamente parco de palavras e, a bem 

dizer, não se digne a pronunciar 

nenhuma”. As vírgulas foram usadas para: 
 

A) Separar termos coordenados; 

B) Intercalar vocativo; 

C) Separar uma oração adjetiva de valor 

explicativo; 

D) Separar as partículas e expressões de 

explicação; 

E) Indicar elipse do verbo. 
 

QUESTÃO 09 - Marque o item em que há 

erro na regência verbal: 
 

A) Costumo obedecer preceitos éticos; 

B) São essas as atitudes de que 

discordo; 

C) É preferível comprar sapato toda 

semana a abastecer o carro; 

D) O governo assistiu os desabrigados, 

dando-lhes comida e água; 

E) Paguei-lhe o salário do mês. 
 

QUESTÃO 10 - Observe a charge: 
 

  
 

Na charge o verbo fazer está no plural 

para concordar com o sujeito netos. 

Marque o item em que há desvio da norma 

padrão quanto à concordância verbal: 
 

A) Aceitam-se encomendas de doces e 

salgados; 

B) Deve haver muitas pessoas concorrendo 

a uma vaga; 

C) Cada um dos concorrentes deve 

acreditar no que sabe; 

D) Acreditam-se em milagres e contos de 

fadas; 

E) Faz meses que não a vejo. 
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Leia a tirinha e responda às questões 11 e 12: 

 

 
 

QUESTÃO 11 - No segundo quadrinho, o uso do pronome oblíquo me iniciando a oração “me 

deixe colocar meu tênis de corrida” foge à norma padrão. Marque o item em que há 

também erro na colocação pronominal: 

 

A) Quanto custa-nos dizer a verdade; 

B) Não lhe pedirei nada; 

C) Por este processo, ter-se-iam obtido melhores resultados; 

D) Diga-me isto só, murmurou ele; 

E) Acaso lhe faltam recursos? 

 

QUESTÃO 12 - Assim como tênis e aceitável, estão corretamente acentuados pela mesma 

regra as palavras: 

 

A) Herói e retratável; 

B) Vôlei e amável; 

C) Lápis e fácil; 

D) Sábio e móvel; 

E) Vênus e álbum. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 13 - Marque a opção em que a 

forma de tratamento não está adequada ao 

locutário: 

 

A) Vossa Senhoria: pessoas de cerimônia, 

principalmente na correspondência 

comercial, para funcionários 

graduados; 

B) Vossa Reverendíssima: para 

sacerdotes; 

C) Vossa Majestade: para reis e rainhas; 

D) Vossa Eminência: para altas 

autoridades; 

E) Vossa Santidade: para o Papa. 

 

QUESTÃO 14 - Não é característica da 

redação oficial: 

 

A) Clareza; 

B) Concisão; 

C) Objetividade; 

D) Linguagem não padrão; 

E) Adequação vocabular. 

 

QUESTÃO 15 - Relacione os textos a suas 

características: 

 

1. Requerimento; 

2. Carta Oficial; 

3. Ofício; 

4. telegrama. 

 

(  ) Tem como finalidade o tratamento de 

assuntos oficiais pelos órgãos da 

administração pública entre si ou 

com particulares. Contem as 

seguintes partes: tipo e número do 

expediente, local e data, 

destinatário, texto, fecho, 

assinatura e identificação do 

signatário; 

(  ) É um tipo de correspondência 

utilizada por alguns órgãos 

públicos em situações não 

cerimoniosas com relação a pessoas 

estranhas ao serviço público; 

(  ) É um meio de comunicação rápida, 

empregada sobretudo em casos 

urgentes. A linguagem é inteligível 

e pode usar sinais. Deve ser mais 

objetivo possível; 

(  ) É um instrumento utilizado para os 

mais diferentes tipos de 

solicitações às autoridades ou a 

órgãos públicos. É composto por: 

nome e qualificação do requerente, 

exposição e solicitação, pedido de 

deferimento, localidade e data, 

assinatura. 

 

 

A sequência correta é: 

 

A) 3, 2, 4, 1; 

B) 3, 2, 1, 4; 

C) 2, 3, 4, 1; 

D) 2, 3, 1, 4; 

E) 4, 3, 2, 1. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 - Sobre as ações de saúde 

incluídas no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), marque a opção 

INCORRETA: 

 

A) Vigilância sanitária; 

B) Vigilância epidemiológica; 

C) Saneamento básico; 

D) Saúde do trabalhador; 

E) Assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica. 

 

QUESTÃO 17 - Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A saúde é um dever do Estado; 

B) A família não é responsável pela 

saúde; 

C) O acesso à saúde é universal e 

igualitário; 

D) A sociedade também é responsável pela 

saúde; 

E) A saúde é um direito fundamental do 

ser humano. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 18 - Ainda sobre o SUS, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A) As diretrizes para Planos de Cargos e 

Carreira do SUS devem regular as 

relações de trabalho, pondo fim à 

carreira como instrumento de 

eficiência do Sistema; 

B) Dentre as diretrizes para a Gestão do 

Trabalho no SUS inclui-se a política 

de humanização das relações de 

trabalho; 

C) As Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde devem envidar esforços para 

a criação ou fortalecimento de 

estruturas de Recursos Humanos, 

objetivando cumprir um papel indutor 

de mudanças, tanto no campo da gestão 

do trabalho, quanto no campo da 

educação na saúde; 

D) As relações de trabalho estão 

submetidas ao princípio de legalidade 

da ação do Estado e de proteção dos 

direitos associados ao trabalho; 

E) Serão estimulados processos de 

negociação entre gestores e 

trabalhadores através da instalação 

de Mesas de Negociação junto às 

esferas de gestão estaduais e 

municipais do SUS. 

 

QUESTÃO 19 - A profissão de Auxiliar em 

Saúde Bucal (ASB) é regulamentada pelo 

Conselho Federal de Odontologia (CFO), 

através da consolidação das Normas para 

Procedimentos nos Conselhos de 

Odontologia. Compete ao ASB, sempre sob 

supervisão do Cirurgião-Dentista (CD) ou 

do Técnico em Saúde Bucal (TSB): 

 

A) Orientar os pacientes sobre higiene 

bucal; 

B) Manter em ordem o arquivo e o 

fichário; 

C) Marcar consultas; 

D) Preparar o paciente para o 

atendimento; 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 20 - O ASB deve ter conhecimento 

dos instrumentais a fim de montar as 

bandejas de acordo com as necessidades 

do tratamento, bem como instrumentar o 

profissional durante as intervenções. 

Sendo assim, relacionando cada 

instrumental abaixo com a sua 

finalidade, marque a opção CORRETA: 

 

A) Sondas milimetrada – fazer a medição 

de bolsas periodontais; 

B) Brocas – servem para remover 

granulomas e cistos periapicais; 

C) Cureta alveolar – serve para remoção 

de tecido cariado; 

D) Porta-agulha – serve para fixar o 

isolamento com dique de borracha; 

E) Grampos para isolamento – servem para 

realizar suturas. 

 

QUESTÃO 21 - Em relação ao procedimento 

de lavagem prévia das mãos, uma ação 

importante para a prevenção e para o 

controle de infecções, é correto 

afirmar: 

 

A) Não é necessário retirar os anéis, o 

relógio e as pulseiras, pois uma boa 

e efetiva lavagem das mãos também 

limpa estes objetos de uso pessoal; 

B) Ensaboe as mãos e a metade dos 

antebraços por, no mínimo, 15 

segundos. O sabão deve, idealmente, 

ser líquido e hipoalergênico; 

C) Seque com toalhas de papel. Contudo, 

por questão de economia, você pode 

utilizar uma toalha de pano; 

D) Feche a torneira acionando o pedal, 

com o cotovelo ou utilizando-se de 

papel toalha, ou ainda, sem nenhum 

toque, se a torneira for por 

acionamento fotoelétrico; 

E) As afirmativas B e D estão corretas. 

 

QUESTÃO 22 - Em relação ao uso de luvas 

no consultório odontológico, é correto 

afirmar: 

 

A) Enquanto estiver usando luvas, não 

manipule objetos fora do campo de 

trabalho (caneta, ficha do paciente, 

maçanetas, etc.); 

B) As luvas cirúrgicas descartáveis de 

látex para procedimentos clínicos 

devem ser utilizadas para 

procedimentos cirúrgicos, como melhor 

escolha; 

C) As luvas de vinil oferecem uma melhor 

adaptação que as descartáveis, sendo 

melhor utilizá-las em alguns 

procedimentos como exame clínico, 

remoção de sutura, tratamentos 

endodônticos e restauradores; 

D) As luvas para a limpeza em geral 

também podem ser utilizadas para 

procedimentos clínicos e cirúrgicos, 

em virtude da sua boa adaptação e da 

espessura grossa de sua borracha; 

E Em ambientes clínicos onde não ocorre 

o perigo de contaminação e de 

transmissão de microrganismos 

patogênicos, basta apenas lavar a mão 

ao final de cada turno de trabalho, 

evitando assim, o ressecamento das 

mãos. 
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QUESTÃO 23 - Em relação às medidas de 

segurança durante a utilização de um 

aparelho de Raios X, é correto afirmar: 

 

A) O profissional sempre deve fornecer 

muita informação ao paciente sobre a 

realização do exame radiográfico, 

pois elas podem gerar pânico; 

B) Em relação ao paciente, devemos 

observar algumas medidas de proteção; 

dentre elas, podemos citar: a 

utilização de filmes ultra-rápidos, o 

processamento correto dos filmes, a 

técnica radiográfica, o uso de 

protetor para a tireóide e de avental 

de chumbo, etc; 

C) Radiografias anuais ou de rotinas só 

devem ser realizadas com 

justificativa clínica; 

D) O exame radiográfico de rotina 

dispensa a utilização de quaisquer 

medidas de proteção ao paciente e ao 

profissional; 

E) As opções A, B e C estão corretas. 

 

QUESTÃO 24 - Relacionando cada 

equipamento com a sua finalidade, marque 

a alternativa correta: 

 

A) Mocho – tem a finalidade de acomodar 

o paciente que irá receber o 

tratamento odontológico; 

B) Fotopolimerizador – aparelho que, 

através da luz, pode ser utilizado no 

clareamento feito em consultório; 

C) Ultra-som – aparelho que serve para 

medir bolsas periodontais; 

D) Caneta de alta rotação – utilizada 

para fazer profilaxia; 

E) Seladora – aparelho usado para 

esterilização do instrumental. 

 

QUESTÃO 25 - Relacionando cada 

instrumento com a sua finalidade, marque 

a alternativa correta: 

 

A) Localizador apical – fornece o 

comprimento do dente durante o 

tratamento endodôntico, dando sinal 

quando se aproxima o forame apical; 

B) Alveolótomo – usado para exodontia de 

dentes decíduos; 

C) Brunidor número 29 – usado para 

inserção de materiais nas cavidades; 

D) Placa de vidro – utilizada para 

manipulação do amálgama; 

E) Lima periodontal –usada para 

regularização dos rebordos após 

exodontia. 

 

 

 

QUESTÃO 26 - Em procedimentos 

considerados semicríticos, a calça e o 

avental não-cirúrgicos são elementos 

básicos da vestimenta. Assim, podemos 

deduzir que: 

 

A) Ambos devem ser confeccionados na cor 

escura, para que a visualização de 

contaminação seja evidente; 

B) Ambos devem ser trocados mensalmente, 

sendo descartados em sacos plásticos 

para roupa suja; 

C) O avental deve ter gola alta, sempre 

com mangas longas, e comprimento 3/4; 

D) O avental descartável, devido à maior 

capacidade de filtração desse 

material, diminui a proteção do 

profissional; 

E) O avental de algodão, devido à alta 

capacidade de impregnação de suas 

fibras, deve ter descarte em lixeiras 

especiais, marcadas como sendo 

material contaminado. 

 

QUESTÃO 27 - Quando realizamos 

procedimentos cirúrgicos, a paramentação 

utilizada para esse procedimento deve 

estar:  

 

A) Esterilizada; 

B) Desinfetada, já que não há contato 

com material perfuro-cortante; 

C) Sanificada; 

D) Degermada, apenas; 

E) Descontaminada. 

 

QUESTÃO 28 - Assinale a alternativa que 

reflete corretamente o uso da máscara de 

proteção.  

 

A) Deve ser removida antes da retirada 

das luvas; 

B) Deve ser mantida abaixada no pescoço, 

presa pelos elásticos, quando não 

estiver em uso; 

C) Deve ser ajustada acima do queixo, 

para que não provoque embaçamento nos 

óculos; 

D) Deve-se dar preferência às máscaras 

de pano, pois podem ser esterilizadas 

com maior facilidade e oferecem 

melhor proteção; 

E) Deve ser trocada a cada paciente. 
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QUESTÃO 29 - Durante um curso prático de 

auxiliar de saúde bucal, numa escola 

técnica, o cirurgião-dentista 

(professor) verificou alguns erros na 

embalagem do instrumental para a 

esterilização em autoclave. Alguns 

cuidados deixaram de ser observados. 

Identifique a alternativa correta. 

 

A) Instrumentos metálicos cortantes 

devem ser embalados separadamente, no 

intuito de evitar correntes 

galvânicas que favorecem a perda do 

corte; 

B) O conjunto preferencial de exame 

clínico a ser embalado deve constar 

de sonda, espelho bucal, pinça 

clínica, escavador e seringa carpule; 

C) Na embalagem devemos prever 

antecipadamente a freqüência de uso 

do instrumental. Tal cuidado favorece 

a esterilização desnecessária dos 

instrumentos, pois permite a 

separação, depois de aberto o pacote, 

daqueles instrumentos que não serão 

utilizados no ato em questão, podendo 

ser separados, já esterilizados, para 

outro procedimento; 

D) Quando mais de um profissional 

executa o embalamento de 

instrumentais, o nome do embalador 

deve ser colocado no pacote, no 

intuito de identificação. Nada mais 

deve ser escrito, para evitar 

prováveis perfurações do pacote pela 

ação da caneta ou lápis, provocando 

contaminação antecipada; 

E) Deve-se dar preferência ao papel 

kraft sobre o papel grau cirúrgico 

para a embalagem de instrumentos, 

devido à sua resistência em relação a 

instrumentos pérfuro-cortantes. 

 

QUESTÃO 30 - Dentre os métodos de 

esterilização abaixo, qual utiliza calor 

seco a uma temperatura de 

aproximadamente 170 
o
 C para promover a 

esterilização? 

 

A) Forno de Pasteur; 

B) Autoclave; 

C) Estufa; 

D) Raios ultra-violeta em ambiente de 

vapor; 

E) Forno de Beer. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31 - Em alguns equipamentos, 

antes de qualquer procedimento 

odontológico, o auxiliar deve prover a 

desinfecção. Marque a opção que contém 

somente equipamentos que NÃO sofrem 

desinfecção: 

 

A) Interruptor do refletor, alça do 

refletor e bandeja clínica; 

B) Alta rotação, micromotor e seringa 

carpule; 

C) Mangueira do sugador, cuspideira e 

micromotor; 

D) Alta rotação, braços do mocho e 

alavanca do mocho; 

E) Seringa carpule, mochos e equipo. 

 

QUESTÃO 32 - Qual a correta manipulação 

dos resíduos produzidos em odontologia? 

 

A) Resíduos de amálgama: os resíduos 

devem ser acondicionados em vidros 

fechados com tampa, preenchidos 

totalmente com água para evitar a 

formação de vapores de mercúrio, 

vapores estes deletérios sobre a 

saúde do profissional e equipe; 

B) Máscaras, luvas, pontas de sucção e 

instrumentos contundentes: sacos na 

cor preferencialmente branca, com uma 

cruz vermelha e os dizeres “lixo 

hospitalar”; 

C) Resíduos de cimentos, medicamentos de 

uso sistêmico e vernizes: devem ser 

dispensados no ralo da pia; 

D) Dentes humanos extraídos: requerem 

esterilização ou incineração antes de 

serem dispensados; 

E) Caixas, papéis e anestubes: devem ser 

dispensados junto com o lixo geral. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 33 - Como ambiente de tráfego 

contínuo, o piso do consultório pode 

atuar como elemento contaminante no 

ambiente. Assinale a alternativa que 

melhor demonstra os cuidados que se deve 

ter com ele. 

 

A) Deve ser higienizado a cada troca de 

paciente, com água e sabão, provendo 

uma limpeza puramente mecânica; 

B) Deve-se utilizar hipoclorito de sódio 

para eliminar a matéria orgânica 

contaminante, todos os dias, ao final 

do expediente, pois é o único 

elemento químico capaz de eliminar 

material contaminante vivo; 

C) Deve-se utilizar fenol sintético logo 

após a contaminação com matéria 

orgânica, passando uma vassoura 

úmida, logo após a limpeza mecânica; 

D) Deve-se utilizar álcool 70º, por três 

vezes consecutivas, para obter 

melhores resultados, ao final do 

expediente; 

E) Deve-se aspergir glutaraldeído 

líquido, na concentração de 2%, pois 

é o único elemento químico capaz de 

eliminar material contaminante vivo. 

 

QUESTÃO 34 - O encaixe do sugador 

odontológico é uma área altamente 

contaminada pelos procedimentos 

odontológicos. Enquanto o sugador é 

descartado a cada paciente, o melhor 

desinfetante para este encaixe é: 

 

A) Água e sabão, utilizado no final do 

expediente; 

B) Álcool 70º, utilizado entre cada 

atendimento; 

C) Autoclave, utilizado entre cada 

atendimento; 

D) Sabão desencrostante, utilizado em 

imersão, ao final do expediente; 

E) Sabão enzimático, utilizado em 

imersão, por dois minutos, entre cada 

paciente. 

 

QUESTÃO 35 – Atualmente, com os avanços 

da Endodontia, foram acrescentados 

alguns dispositivos e instrumentais que 

otimizam o atendimento aos pacientes. 

Marque a opção correta, a respeito 

desses dispositivos: 

 

A) Localizador apical; 

B) Motor rotatório; 

C) Sistema protaper; 

D) Sistema MTWO; 

E) Todas as opções anteriores estão 

corretas. 

 

QUESTÃO 36 - Assinale a alternativa que 

correlaciona corretamente o material de 

moldagem / método de desinfecção. 

 

A) Alginato / glutaraldeído em imersão 

em tempo menor que 10 minutos; 

B) Silicone de condensação / cloro por 

aspersão; 

C) Pasta zincoenólica / fenol em imersão 

por 22 minutos; 

D) Poliéter / glutaraldeído por 

aspersão; 

E) Silicone de adição / glutaraldeído 

por aspersão. 

 

QUESTÃO 37 - É imprescindível que o 

auxiliar em saúde bucal, durante o 

atendimento, ocupe uma posição adequada 

junto à cadeira odontológica, no intuito 

de agilizar e facilitar o trabalho a ser 

desenvolvido, tanto pelo cirurgião 

dentista quanto por ele mesmo. Assim, 

assinale a alternativa que demonstra uma 

postura ergonômica. 

 

A) O auxiliar deve ocupar uma posição 

que varia de 1 a 3 horas, dependendo 

da região em que está sendo feita a 

intervenção; 

B) A posição de 3 horas do auxiliar 

corresponde à posição de 12 horas do 

cirurgião dentista; 

C) O auxiliar deve manter as pernas 

fechadas, afastadas do contato com o 

cirurgião dentista, posicionadas 

junto à cuspideira; 

D) A vantagem da posição de 5 horas é a 

não necessidade de modificação da 

postura quando se trabalha sem um 

segundo auxiliar; 

E) O auxiliar deve estar sempre 

aguardando instruções para repassar 

às mãos do cirurgião dentista todos 

os materiais ou instrumentos de que 

ele necessite. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 38 - Algumas manobras realizadas 

pelo ASB (auxiliar em saúde bucal) 

permitem o controle sobre falhas ou 

necessidades do equipamento, mantendo-o 

em ordem, no sentido de não interromper 

o ciclo de atividades da clínica. São 

obrigações do auxiliar, para manutenção 

preventiva: 

 

A) Manter o nível do reservatório de 

água destilada que faz a irrigação 

dos procedimentos dentários; 

B) Realizar a esterilização das 

mangueiras e das peças de mão, com 

uma solução de hipoclorito de sódio a 

25%, naqueles equipamentos acionados 

por ação pneumática, para impedir 

contaminação cruzada por refluxo no 

seu sistema de água; 

C) Prover a limpeza dos filtros 

intermediários de sucção de saliva 

e/ou sangue, através do uso de uma 

solução de formaldeído a 2%; 

D) Proceder à lubrificação das peças de 

mão semanalmente, através de óleos 

específicos, preconizados pelos 

fabricantes; 

E) Fazer a drenagem semanal de resíduos 

do compressor de ar. 

 

QUESTÃO 39 - O cirurgião dentista 

solicita ao ASB para preparar material e 

instrumental para realizar uma 

restauração em resina. Assinale a 

alternativa que corresponde a melhor 

opção para realizar este procedimento. 

 

A) Kit de resinas, espátula para 

inserção, agentes de união ao 

esmalte, dique de borracha para 

isolamento, micro-brush; 

B) Kit de resinas, adesivos dentinários, 

rolos de algodão, micro-brush, agente 

condicionador; 

C) Kit de resinas, adesivos dentinários, 

agente condicionador, dique de 

borracha, micro-brush; 

D) Kit de resinas, adesivo de esmalte, 

rolos de algodão, isolamento 

absoluto, condicionador; 

E) Kit de resinas, espátula para 

inserção, adesivos dentinários, 

micro-brush, rolos de algodão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40 - Quando, após o preparo 

cavitário verifica-se que a cavidade é 

complexa, com ausência das paredes 

mesial e distal, um instrumento é 

imprescindível para a restauração. Qual 

seria ele? 

 

A) Espátula angulada nº 1; 

B) Espátula de Hollemback; 

C) Cleve-Dent; 

D) Esculpidor LeCron nº 5; 

E) Porta-matriz. 

 

QUESTÃO 41 - Você trabalha com um 

cirurgião-dentista especialista em 

Periodontia. Marque a opção que contém 

instrumentais imprescindíveis para a 

necessidade de remoção de cálculos no 

paciente em atendimento: 

 

A) Explorador nº 23, raspadores de 

McCall e bisturi de Bard-Parker; 

B) Bisturi de Bard-Parker, pinças de 

Crane-Kaplan e explorador nº 23; 

C) Seringa carpule, raspadores de McCall 

e pontas de Morse; 

D) Seringa carpule, sonda milimetrada e 

raspadores de Orban; 

E) Sonda milimetrada, raspadores de 

Orban e gaze esterilizada. 

 

QUESTÃO 42 - Pelo fácil acesso que as 

escolas possuem a um grande número de 

jovens, ações preventivas têm sido 

voltadas como forma de política pública. 

Com base no assunto, considere marque a 

afirmativa CORRETA.  

 

A) O flúor na água de abastecimento, em 

uma concentração ótima que oscila 

entre 0,7 a 1,2 ppm, de acordo com a 

temperatura média diária, constitui o 

programa de prevenção mais 

apropriado; 

B) Em um programa escolar visando o 

controle de placa em massa, pode-se 

incluir a remoção escrupulosa de 

depósitos moles visíveis, pela 

escovação sem dentifrício; 

C) Em programas preventivos englobando 

grande quantidade de pessoas, como 

são os escolares, o incremento do uso 

do fio dental deve ser minorado em 

detrimento da escovação; 

D) Os agentes reveladores conseguem 

indicar a presença de placa 

especialmente em níveis oclusais e 

incisais e são elementos fundamentais 

em programas preventivos; 

E) As afirmativas A e B estão corretas. 
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QUESTÃO 43 - Como medida de ergonomia, 

ao posicionarmos o paciente na cadeira 

odontológica, devemos dar preferência à 

posição deitada. Sobre o assunto, marque 

a afirmativa INCORRETA. 

 

A) Aumenta a produtividade pela 

eliminação de esforços 

desnecessários; 

B) Aumenta a visibilidade do campo 

operatório; 

C) Permite ao operador uma postura mais 

adequada, eliminando riscos de 

problemas posturais; 

D) A desvantagem é que só possibilita o 

incremento na visão indireta para o 

desenvolvimento dos procedimentos; 

E) Essa posição permite o trabalho a 4 

mãos. 

 

QUESTÃO 44 - Durante o atendimento 

cirúrgico, ocorreu um acidente de 

trabalho que envolveu a exposição a 

sangue ou fluidos corpóreos. As 

seguintes medidas devem ser tomadas, 

EXCETO: 

 

A) Lavar o local do ferimento com água e 

sabão; 

B) Não estancar o sangramento 

imediatamente; pelo contrário, deve-

se estimulá-lo; 

C) Passar antisséptico à base de iodo, 

após secagem; 

D) Irrigar com hipoclorito para que o 

cloro atue como desinfetante; 

E) Limpar mecanicamente o inoculo. 

 

QUESTÃO 45 - Assinale a alternativa que 

melhor retrata o elemento imprescindível 

para o dentista ter êxito no 

procedimento de aplicação de selante:  

 

A) Espátula Hollemback; 

B) Condicionador ácido de esmalte; 

C) Arco de Young; 

D) Espaçadores de Gates; 

E) Espaçadores de microporosidades de 

Klein. 
 

QUESTÃO 46 - A resolução do CFO-185/93, 

no seu artigo 20, versa sobre a 

competência do ASB (auxiliar em saúde 

bucal). Dentre as ações abaixo, marque a 

que NÃO compete ao ASB: 
 

A) Promover isolamento do campo 

operatório; 

B) Aplicar métodos preventivos para o 

controle da cárie dental; 

C) Orientar os pacientes sobre higiene 

bucal; 

D) Preparar moldeiras; 

E) Proceder à conservação e à manutenção 

do equipamento odontológico. 

 

QUESTÃO 47 - Durante a organização 

prévia das fichas de um paciente que 

será atendido, você, como ASB, vê 

sigilosamente que ele é portador do 

vírus HIV. Sua conduta, quando esse 

paciente entra no consultório é: 

 

A) Recusa-se a participar no atendimento 

como medida profilática; 

B) Informa ao cirurgião-dentista, antes 

da entrada do paciente, de que ele é 

portador do vírus e diz que não devem 

atendê-lo; 

C) Reforça as condições de biossegurança 

e faz um atendimento normal, afinal 

hoje todos os pacientes devem ser 

considerados de risco; 

D) Comenta com os outros profissionais 

da equipe sobre as condições do 

paciente, para que quando forem 

atendê-lo tomem precauções; 

E) Encaminha o paciente para outro 

profissional, antes que ele seja 

atendido. 

 

QUESTÃO 48 - Faz parte da competência do 

ASB, com relação a atenção à saúde: 

 

A) Desenvolver ações de prevenção e 

promoção à saúde individual e 

coletiva, dentro dos princípios da 

ética/bioética; 

B) Desenvolver procedimentos 

restauradores à cavidade bucal dentro 

dos princípios de ética/bioética; 

C) Realizar procedimentos invasivos no 

tecido dentário; 

D) Prescrever medicamentos ao paciente; 

E) Assumir a supervisão do trabalho do 

THD, na ausência do cirurgião 

dentista. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 49 - Há uma verdadeira busca, 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 

conquistar o direito constitucional à 

saúde. No entanto, como profissional da 

área, você pode vivenciar ainda uma 

série de dificuldades, tais como: 

 

A) A mudança do modelo de atenção à 

saúde, o fortalecimento da 

participação popular e a formação de 

profissionais com espírito crítico; 

B) A mudança do modelo de atenção à 

saúde e o movimento de reforma 

sanitária; 

C) A formação de profissionais altamente 

especializados; 

D) A necessidade de redemocratizar os 

serviços de saneamento básico; 

E) A formação de profissionais 

especialistas em planejamento 

familiar. 

 

QUESTÃO 50 - Assinale a afirmativa 

correta: 

 

A) O ASB apenas exerce funções de apoio 

ao cirurgião dentista, ao técnico em 

saúde bucal (TSB), trabalhando quase 

sempre como auxiliar de cadeia; 

B) O ASB executa tratamentos reversíveis 

na cavidade bucal dos pacientes, 

trabalhando sempre como auxiliar de 

cadeia; 

C) O ASB executa tratamentos 

irreversíveis na cavidade bucal dos 

pacientes, trabalhando sempre como 

cadeia; 

D) O ASB executa procedimentos 

restauradores na cavidade bucal dos 

pacientes; 

E) O ASB é o auxiliar menos utilizado em 

odontologia, por necessitar de 

treinamento especializado acima de 2 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




