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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 - De acordo com a legislação 

em vigor para os profissionais 

auxiliares, uma das tarefas exclusivas 

do técnico de saúde bucal (TSB) é: 

 

A) Remover suturas; 

B) Processar radiografias; 

C) Promover isolamento relativo; 

D) Esculpir material restaurador; 

E) Fazer preparos cavitários. 

 

QUESTÃO 17 - Um dos objetivos 

específicos da Política Nacional de 

Saúde Bucal é: 

 

A) Promover ações continuadas de 

educação para a saúde bucal; 

B) Implementar os serviços indiretos 

como forma de melhorar a atenção; 

C) Estruturar uma rede nacional de 

especialidades complexas em saúde 

bucal; 

D) Controlar as infecções virais tais 

como hepatite, herpes e AIDS na 

população; 

E) Nenhuma está correta. 

 

QUESTÃO 18 - Em Saúde Pública, quando se 

pretende oferecer atenção odontológica 

para diversos grupos populacionais, 

existe a necessidade de: 

 

A) Estabelecer prioridades, tanto para 

os problemas, quanto para os grupos; 

B) Atender a toda a comunidade, 

indistintamente, em todas as unidades 

de saúde; 

C) Requisitar recursos humanos 

suficientes para o atendimento a toda 

a população; 

D) Estabelecer critérios para a criação 

de unidades específicas para os 

grupos; 

E) Não é necessário criar recursos 

específicos para tal. 
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QUESTÃO 19 - Entende-se por 

produtividade da equipe odontológica a 

relação entre as seguintes unidades: 

 

A) Custo e tempo; 

B) Trabalho e custo; 

C) Trabalho e tempo; 

D) Custo e rendimento; 

E) Custo e trabalho.  

 

QUESTÃO 20 - Na organização e 

administração de serviços odontológicos, 

o planejamento fundamenta-se, entre 

outros, nos seguintes princípios: 

 

A) Racionalidade – flexibilidade – 

entrosamento; 

B) Racionalidade – universalidade – 

adequação; 

C) Universalidade – flexibilidade – 

previsão; 

D) Flexibilidade – previsão – 

entrosamento; 

E) Universalidade – previsão – 

adequação. 

 

QUESTÃO 21 - É vedado ao técnico em 

saúde bucal: 

 

A) Remover suturas e raspagem 

supragengival; 

B) Inserir amálgama em cavidade classe 

II e tomadas radiográficas; 

C) Realizar testes de vitalidade pulpar 

e profilaxia; 

D) Realizar raspagem subgengival e fazer 

propaganda dos seus serviços; 

E) Polir restaurações e confeccionar 

modelo. 

 

QUESTÃO 22 - Os serviços odontológicos 

representados por instituições como SESC 

e SESI se incluem no seguinte 

subsistema: 

 

A) Público, da administração direta; 

B) Privado, com finalidade lucrativa; 

C) Público, da administração indireta; 

D) Privado, com finalidade não-

lucrativa; 

E) Público, com finalidade lucrativa. 

 

QUESTÃO 23 - O fluxo de pacientes no 

sistema público e privado mostra algumas 

diferenças. Uma delas é que no sistema 

privado ocorre a seguinte situação: 

 

A) A população do estado 2 retorna ao 

estado 1, nele permanecendo; 

B) A população do estado 3 retorna ao 

estado 2, nele permanecendo; 

C) A população do estado 2 passa 

totalmente para o estado 3; 

D) A população do estado 3 passa 

totalmente para o estado 4; 

E) Todas as afirmativas estão 

incorretas. 

 

QUESTÃO 24 - O funcionamento do sistema 

primário, na sua interpretação para o 

sistema odontológico, sofre restrições 

que podem ser representadas por: 

 

A) Opções políticas; 

B) Recursos humanos; 

C) Aparelho industrial; 

D) Instituições de saúde; 

E) Todas as afirmativas estão 

incorretas. 

 

QUESTÃO 25 - Marque a alternativa que 

apresentar a resposta CORRETA. 

 

A) Na resolução do Conselho Federal de 

Odontologia (CFO) 85/2009, os termos 

THD (Técnico de Higiene Dental) e ACD 

(Auxiliar de Consultório Dentário) 

passam a ser denominados TSB (Técnico 

em Saúde Bucal) e ASB (Auxiliar em 

Saúde Bucal); 

B) Considerando que a maioria dos 

estados brasileiros não possui cursos 

específicos para a formação do 

auxiliar em saúde bucal (ASB), de 

acordo com a decisão do CFO, ficam os 

conselhos regionais autorizados a 

deferir inscrição a quem requerer, 

apresentando declaração de exercício 

da atividade firmada por cirurgião- 

dentista; 

C) Para requerer inscrição junto ao 

Conselho Regional de Odontologia o 

auxiliar em saúde bucal (ASB) deve 

possuir certificado de conclusão de, 

no mínimo, ensino médio; 

D) As alternativas A e B estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão 

incorretas. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 26 - Marque a alternativa que 

apresentar a resposta CORRETA. 

 

A) Auxiliares e técnicos em saúde bucal 

exercem atribuições específicas, 

portanto não são regulados pelo 

Código de Ética Odontológico, cuja 

observância é obrigatória apenas pelo 

cirurgião-dentista; 

B) Constitui dever fundamental dos 

profissionais de saúde bucal apontar 

falhas no regulamento e nas normas da 

instituição em que trabalham, quando 

as julgar indignas para o exercício 

da profissão ou prejudiciais ao 

paciente, devendo dirigir-se aos 

órgãos competentes; 

C) O sigilo e a privacidade do paciente 

devem ser resguardados pelos 

profissionais em saúde bucal. Sua 

violação poderá acarretar ao infrator 

as penas disciplinares previstas pela 

lei, além de pena pecuniária a ser 

fixada pelo Conselho Regional; 

D) Todas as alternativas estão 

incorretas; 

E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

QUESTÃO 27 - Marque a alternativa que 

apresentar a relação INCORRETA a 

respeito das doenças passíveis de 

transmissão na prática odontológica: 

 

A) AIDS – sexual e parenteral, através 

de sangue e seus derivados; 

B) Herpes VHS-1 – contato direto com 

lesões e objetos; 

C) Hepatite B – contato direto com 

sangue; 

D) Caxumba – contato direto com saliva; 

E) AIDS – contato direto com saliva. 

 

QUESTÃO 28 – No atendimento a um 

paciente de prótese, o cirurgião-

dentista lhe pede que separe o material 

de moldagem: um hidrocolóide 

irreversível. Marque a opção que 

corresponde a esse material: 

 

A) Pasta de óxido de zinco; 

B) Godiva; 

C) Gesso; 

D) Alginato; 

E) Silicona. 

 

QUESTÃO 29 - A realização de atividades, 

elaboração de programação e gerência de 

recursos no nível local de prestação de 

serviços correspondem ao princípio de: 

 

A) Universalização; 

B) Regionalização; 

C) Descentralização; 

D) Hierarquização; 

E) Centralização. 

 

QUESTÃO 30 - Sobre as medidas de 

precaução padrão de controle de infecção 

nos serviços de saúde, marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Devem ser utilizadas somente em caso 

de pacientes com suspeita de doenças 

infecciosas; 

B) São indicadas para todos os 

pacientes, independentemente da 

suspeita ou diagnóstico, em todas as 

situações de tratamento; 

C) Uma das medidas consiste na 

imunização dos profissionais; 

D) Podemos citar também a lavagem de 

mãos, uso de EPI (equipamentos de 

proteção individual), preparo do 

ambiente e cuidados com o 

instrumental; 

E) Todo consultório deve ter uma caixa 

para dispensar  perfuro-cortantes.  

 

QUESTÃO 31 - A respeito da conduta 

frente a acidentes ocupacionais, marque 

a alternativa CORRETA. 

 

A) No que se refere ao vírus da hepatite 

B, a probabilidade de infecção após 

exposição percutânea é 

significativamente maior do que pelo 

vírus HIV; 

B) Em caso de exposição a material 

biológico, recomenda-se a aplicação e 

fricção com álcool 70º ou éter; 

C) O profissional de saúde deve sempre 

reportar o acidente imediatamente ao 

seu superior, já que as medidas 

profiláticas, quando recomendadas, 

devem ser instituídas imediatamente 

após o acidente; 

D) As alternativas A e C estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão 

incorretas. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 32 - A respeito do processamento 

do instrumental contaminado, podemos 

afirmar que: 

 

A) A primeira etapa que garante a 

eficácia do processo é a limpeza, que 

pode ser feita manualmente (lavagem 

com água e sabão com fricção), 

utilizando luvas grossas de borracha 

e EPI; 

B) Após a limpeza e a secagem do 

instrumental, procede-se o 

empacotamento em caixas metálicas 

fechadas para posterior esterilização 

em autoclave; 

C) Discos de borracha para polimento e 

outros materiais não resistentes ao 

calor devem ser esterilizados pela 

imersão em solução aquosa de 

glutaraldeído a 2%, por 10 horas; 

D) As alternativas A e C estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão 

incorretas. 

 

QUESTÃO 33 - A respeito da ergonomia 

odontológica, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A ergonomia, em termos de ambiente de 

trabalho, fundamenta-se 

essencialmente nas questões de 

conforto térmico, visual e sonoro; 

B) Os fatores biomecânicos de risco para 

as LER (lesões por esforços 

repetitivos) são o uso excessivo de 

força, repetição de movimentos, 

compressão mecânica, vibração e 

postura inadequada; sendo que na 

profissão odontológica destacam-se as 

posturas inadequadas como o fator 

mais importante. 

C) Todos os instrumentos odontológicos 

de uso frequente devem estar dentro 

da área de alcance ótimo, onde podem 

ser alcançados através da postura 

neutra; 

D) É essencial, ergonomicamente falando, 

o trabalho a quatro mãos; 

E) Apenas os instrumentos periféricos 

necessitam estar dentro da área de 

alcance ótima. 

 

QUESTÃO 34 – São instrumentos utilizados 

no tratamento endodôntico, EXCETO: 

 

A) Régua milimetrada; 

B) Broca Gates; 

C) Sindesmótomo; 

D) Lima tipo Kerr; 

E) Broca de alta rotação de haste longa. 

 

QUESTÃO 35 - São produtos utilizados 

para controle químico do biofilme placa 

dental, EXCETO: 

 

A) Clorexidina 0,12%; 

B) Pedra pomes; 

C) Escova dental; 

D) Pasta profilática; 

E) Flúor. 

 

QUESTÃO 36 - A respeito do uso do flúor, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A) A ingestão de flúor durante o período 

de formação dos dentes pode levar a 

defeitos de formação do esmalte 

dental, denominado fluorose; 

B) Caso não haja fluoretação da água de 

abastecimento público, deve-se 

prescrever suplementação com flúor às 

gestantes em forma de gotas ou 

comprimidos no pré-natal; 

C) A fluoretação do sal de cozinha não é 

utilizada como medida de controle;  

D) O flúor, independente da idade, 

funciona da mesma maneira e não 

possui nenhum efeito colateral; 

E) A concentração de flúor utilizada no 

bochecho é de 5%. 

 

QUESTÃO 37 - Sobre o processo ensino-

aprendizagem na educação em saúde bucal, 

marque a alternativa correta: 

 

A) A postura do profissional denotando 

firmeza, segurança e entusiasmo é 

importante no processo educativo, bem 

como a relação com o paciente que 

pode ser autoritária ou não-

autoritária; 

B) O estímulo visual é um apelo de forte 

impacto para o paciente, criando uma 

situação favorável à motivação, pois 

a visualização de cavidades, sangue 

ou placa corada são imagens 

marcantes, superando a palavra; 

C) Os métodos de auto-aprendizagem como 

esclarecimentos em livros, folhetos e 

revistas deve ser evitado, pois a 

equipe de saúde bucal deve ser a 

única fonte de informação confiável 

do paciente; 

D) As alternativas A e B estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão 

incorretas. 

 

 

 

 

 



TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 

8 de 9 

QUESTÃO 38 - São produtos utilizados 

para desinfecção dos equipamentos no 

consultório odontológico, EXCETO: 

 

A) Álcool 70%; 

B) Hipoclorito; 

C) Derivados fenólicos; 

D) Derivados do amônio quaternário; 

E) Água oxigenada. 

 

QUESTÃO 39 - A eficiência da autoclave 

depende de algumas condições que, se não 

observadas, podem gerar falhas na 

esterilização. A esse respeito, marque a 

opção correta. 

 

A) Presença de ar na câmara; 

B) Colocação de pacotes de maneira 

incorreta na câmara; 

C) Tempo e/ou pressão insuficientes para 

esterilização; 

D) Utilização de pacotes úmidos após 

esterilização, permitindo sua 

contaminação; 

E) Todas as afirmativas acima estão 

corretas.  

 

QUESTÃO 40 - O cirurgião-dentista acaba 

de moldar seu paciente com alginato e 

solicita a desinfecção deste material de 

moldagem. O procedimento indicado é: 

 

A) Colocar o molde na autoclave para 

esterilização; 

B) Limpar o molde com álcool 70%; 

C) Lavar o molde com água e sabão; 

D) Deixar o molde em imersão em 

hipoclorito de sódio 1% durante 30 

minutos;  

E) Deixar o molde em imersão em 

hipoclorito de sódio 1% por não mais 

que 10 minutos. 

 

QUESTÃO 41 - Com relação à anatomia do 

corpo humano, é correto afirmar: 

 

I. Anatomia é o estudo da estrutura do 

ser humano através da dissecação ou 

dissecção, tendo em vista a forma e 

a disposição dos órgãos; 

II. O corpo humano divide-se em cabeça, 

tronco e membros; 

III. Fazem parte do aparelho digestivo: 

boca, faringe, estômago, intestino 

e fígado; 

IV. Fazem parte do aparelho digestivo: 

boca, laringe, estômago, intestino 

e fígado; 

V. Fazem parte do aparelho digestivo: 

boca, esôfago, estômago, intestino 

e fígado. 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) Somente as afirmativas I e II estão 

corretas; 

B) Somente as afirmativas I e IV estão 

corretas; 

C) Somente as afirmativas II e III estão 

corretas; 

D) Somente as afirmativas I, II e III 

estão corretas; 

E) Somente as afirmativas I, II e V 

estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 42 - Em relação à função dos 

dentes, é correto afirmar: 
 

A) Os dentes caninos perfuram os 

alimentos; 

B) Os dentes molares perfuram os 

alimentos; 

C) Os dentes incisivos amassam os 

alimentos; 

D) Os dentes pré-molares cortam os 

alimentos; 

E) Os dentes pré-molares perfuram os 

alimentos. 

 

QUESTÃO 43 – Em relação à superfície ou 

face mesial dos dentes, é correto 

afirmar: 

 

A) É a face voltada para região distal; 

B) É a face voltada para região oclusal; 

C) É a face voltada para a região 

lingual; 

D) É a face voltada para a região 

vestibular; 

E) É a face voltada para a linha média 

ou mediana. 

 

Caso clínico 1: O cirurgião-dentista irá 

realizar uma exodontia do dente 16. Para 

isso, solicita que você processe o filme 

após uma tomada radiográfica e prepare a 

bandeja clínica com o instrumental 

necessário. Sobre esse procedimento, 

responda as questões 44, 45, 46 e 47. 

 

QUESTÃO 44 - Esse dente se trata de um: 

 

A) Incisivo lateral; 

B) Primeiro molar superior direito; 

C) Primeiro molar superior esquerdo; 

D) Primeiro molar inferior direito; 

E) Primeiro molar inferior esquerdo. 
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QUESTÃO 45 - A seqüência correta para 

processamento do filme radiográfico na 

câmara escura é: 

 

A) Água – fixador – revelador; 

B) Fixador – revelador – água; 

C) Revelador – água – fixador; 

D) Fixador – água – revelador; 

E) Revelador – fixador – água.  

 

QUESTÃO 46 - O fórceps a ser utilizado 

será o: 

 

A) 151; 

B) 150; 

C) 16; 

D) 18 R; 

E) 18 L. 

QUESTÃO 47 - O instrumental básico para 

sutura é: 

 

A) Espátula 3S e tesoura; 

B) Pinça hemostática e tesoura; 

C) Brunidor no. 29 e tesoura; 

D) Porta-agulha de Mayo e tesoura; 

E) Pinça clínica e porta-agulha. 

 

Caso clínico 2: O cirurgião-dentista irá 

realizar uma restauração no dente 12 com 

isolamento absoluto. Durante o 

atendimento, solicitará determinados 

instrumentais específicos para isso. 

Sobre esse procedimento, responda as 

questões 48, 49 e 50. 

 

QUESTÃO 48 - Esse dente se trata de um: 

 

A) Incisivo lateral superior direito; 

B) Incisivo lateral superior esquerdo; 

C) Canino superior esquerdo; 

D) Canino inferior direito; 

E) Incisivo lateral inferior esquerdo.  

 

QUESTÃO 49 - O grampo a ser solicitado 

será o: 

 

A) 212; 

B) W8A; 

C) 26; 

D) 207; 

E) 203. 

 

QUESTÃO 50 - Será solicitado também: 

 

A) Afastador de bochecha; 

B) Sonda milimetrada; 

C) Régua milimetrada; 

D) Broca Gates; 

E) Dique de borracha. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




