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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal de 
1988, as ações e os serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único organizado de acordo com diretrizes. Uma 
dessas diretrizes é 

(A) a resolutividade.

(B) o atendimento integral.

(C) a intersetorialidade.

(D) a igualdade.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

J. é conselheiro de saúde e participa das deliberações so-
bre as políticas públicas para a saúde em seu município. A 
atuação de J. obedece a qual princípio do Sistema Único 
de Saúde (SUS)?

(A) Universalidade.

(B) Equidade.

(C) Participação da comunidade.

(D) Descentralização.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8.142, de 28 dezembro de 1990, a 
Conferência de Saúde deve reunir-se a cada quatro anos 
com a representação dos vários segmentos sociais. O ob-
jetivo da realização da Conferência de Saúde é 

(A) fiscalizar as ações e os serviços de assistência à saú-
de no âmbito do SUS. 

(B) promover  o  pleno  exercício  das  responsabilidades 
das secretarias de saúde.

(C) propor as diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes.

(D) formular políticas públicas intersetoriais e de saúde 
no âmbito do SUS.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Artigo 24 da Lei n. 8.080, de 19 setembro de 1990, men-
ciona “Quando as suas disponibilidades forem insuficien-
tes para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa pri-
vada”. Têm preferência para participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS) as entidades

(A) multinacionais.

(B) comerciais.

(C) assistenciais com fins lucrativos.

(D) filantrópicas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São iniciativas que antecederam a implantação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no Brasil:

(A) o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previ-
dência Social (INAMPS) e a Norma Operacional Bási-
ca (NOB).

(B) as Ações Integradas de Saúde (AIS) e os Sistemas 
Unificados e Descentralizados de Saúde  (SUDS).

(C) o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e a 
Estratégia Saúde da Família  (ESF).

(D) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CO-
NASS) e o Pacto pela Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui um direito do trabalhador acidentado:

(A) receber da empresa o salário  correspondente a 30 
dias de trabalho.

(B) ter fundo de garantia referente à metade do seu salá-
rio, depositado mensalmente pela empresa.

(C) ter garantia de seu posto na empresa, durante seis 
meses após o acidente.

(D) receber todo atendimento necessário do SUS (Siste-
ma Único de Saúde).

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São ações específicas da Política Nacional de Promoção 
da Saúde:

(A) alimentação saudável e acompanhamento da saúde 
bucal de crianças.

(B) redução da morbimortalidade em decorrência do uso 
abusivo de álcool e outras drogas e orientação sobre 
programas sociais.

(C) redução da morbimortalidade por acidentes de trânsi-
to e prevenção da violência e estímulo à cultura de 
paz.

(D) prática corporal/atividade física e implementação de 
visitas domiciliares. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os sistemas de informação que compõem o Sistema Naci-
onal de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) agregam 
dados sobre fatores biológicos, contaminantes ambientais, 
qualidade do ar, água e solo, desastres naturais e 

(A) acidentes com produtos perigosos.

(B) qualidade e higiene dos alimentos.

(C) resíduos de agrotóxicos e saneantes.

(D) descarte de resíduos hospitalares.
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fiscalização  de  medicamentos,  alimentos  e  bebidas, 
equipamentos e materiais médicos, odontológicos e hospi-
talares,  hemoterápicos,  radioisótopos  e  radiofármacos  e 
produtos  obtidos  por  engenharia  genética  constitui  uma 
atribuição da 

(A) vigilância sanitária.

(B) vigilância ambiental.

(C) vigilância nutricional.

(D) vigilância epidemiológica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crô-
nica,  que  apresenta  elevada  prevalência  na  população. 
Uma das medidas de vigilância da HAS é

(A) promover práticas saudáveis na comunidade.

(B) definir protocolos para atendimento do hipertenso.

(C) ampliar o acesso aos medicamentos.

(D) cadastrar o hipertenso no HiperDia.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, é uma 
atribuição comum a todos os membros da equipe de saú-
de da família:

(A) participar do processo de territorialização e mapea-
mento da área de atuação da equipe, por meio da 
identificação de grupos, famílias e indivíduos expos-
tos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho.

(B) acompanhar, por meio de visita domiciliar,  todas as 
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, con-
forme prevê o plano de cuidados definido pelo gestor 
da unidade de saúde.

(C) realizar consultas clínicas e procedimentos na Unida-
de de Saúde da Família e, quando indicado ou ne-
cessário, no domicílio e/ou nos demais espaços co-
munitários (escolas, associações, etc).

(D) encaminhar, quando necessário, usuários a serviços 
de média e alta complexidade, respeitando os fluxos 
de referência e contrarreferência locais.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modo de operar da Política Nacional de Humanização 
está centrado no trabalho em equipe, na construção coleti-
va e em colegiados, que garantem o compartilhamento do 
poder, da análise, da decisão e da avaliação. Essa carac-
terística  da Política  Nacional  de Humanização traduz-se 
em

(A) cooperação.

(B) cogestão.

(C) coordenação.

(D) coparticipação.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O indicador de saúde que estima o risco de morte de nas-
cidos vivos durante o seu primeiro ano de vida, em deter-
minada população é

(A) mortalidade perinatal.

(B) mortalidade neonatal.

(C) mortalidade pós-neonatal.

(D) mortalidade infantil.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As informações disponibilizadas pelo Sistema de Informa-
ção de Mortalidade (SIM) são oriundas das secretarias de 
saúde, que coletam as informações contidas 

(A) nas fichas de notificação compulsória.

(B) nas declarações de óbitos.

(C) nos prontuários médicos.

(D) nas autorizações de internação hospitalar.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São atividades de um sistema de investigação epidemioló-
gica:

(A) prevenir riscos à saúde e intervir em problemas sani-
tários.

(B) controlar os bens de consumo e a prestação de servi-
ços.

(C) coletar, analisar e interpretar dados sobre a saúde da 
população.

(D) recomendar intervenções e participar da distribuição 
de insumos.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cárie é um processo dinâmico caracterizado por perda 
mineral, que ocorre sempre que o equilíbrio entre a super-
fície  dentária  e  o  fluido  da placa  bacteriana  é alterado, 
como resultado da metabolização de carboidratos fermen-
táveis pelos micro-organismos. Qual micro-organismo de-
sempenha um papel ativo no desenvolvimento da cárie?

(A) Paracoccidioides brasiliensis.

(B) Estreptococos do grupo mutans.

(C) Estafilococos do grupo faecalis.

(D) Actinomyces israelii.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cárie é caracterizada como uma doença multifatorial. Por-
tanto, na figura a seguir, os quatro círculos representam os 
parâmetros envolvidos no processo de cárie. Todos os fato-
res devem agir concomitantemente para a cárie ocorrer.

Adaptado de: Fejerskov; Kidd (2005).

Na figura, o círculo indicado pela interrogação (?) corres-
ponde

(A) ao flúor.

(B) às bactérias.

(C) ao substrato.

(D) à escovação dentária.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ambiente do consultório odontológico apresenta diferen-
tes áreas de contaminação, que devem ser, especialmen-
te, tratadas durante a efetivação do processo de desconta-
minação. Considerando o nível de contaminação, pode-se 
dividi-las em: área crítica, área semicrítica e área não críti-
ca. É considerada como área crítica

(A) o refletor.

(B) a unidade auxiliar.

(C) o aparelho de raios-X.

(D) o interruptor para o controle da cadeira.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao realizar a amalgamação (processo de misturar as partí-
culas  da  liga  de  amálgama com o  mercúrio),  o  auxiliar 
deve observar  o tempo de trituração e a velocidade do 
amalgamador. Tanto a subtrituração quanto a supertritura-
ção do amálgama dental reduzem 

(A) a resistência.

(B) a tensão.

(C) a quantidade de cobre.

(D) a quantidade de prata.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O pó e o líquido do cimento de ionômero de vidro devem 
ser dispensados na placa de manipulação momentos an-
tes do início da espatulação. Uma exposição prolongada, 
do pó/líquido na placa, ao ar do consultório pode 

(A) alterar a relação líquido/pó.

(B) propiciar a contaminação do ambiente.

(C) iniciar a formação de poliácidos.

(D) fazer com que o cimento apresente aparência opaca.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um importante fator a ser observado pelo cirurgião-dentista 
e sua equipe auxiliar é o melhor tempo de amalgamação 
necessário para obter uma consistência correta do amálga-
ma. O que leva a mistura a apresentar aspecto granuloso é

(A) o alto teor de cobre.

(B) o excesso de mercúrio.

(C) a presença de óxidos.

(D) a subtrituração.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  o  atendimento  clínico  do  paciente  pela  equipe  de 
saúde  bucal,  faz-se  necessária  a  utilização  de  avental 
como meio de proteção das roupas e da disseminação de 
micro-organismos. O avental pode ser descartável ou não. 
Quando lavado em casa

(A) deve ser lavado isoladamente.

(B) pode ser lavado com outras roupas da mesma cor.

(C) pode ser lavado com qualquer roupa de cor branca.

(D) pode ser lavado com qualquer outro tipo de roupa. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um programa de prevenção de cárie realizado em uma 
escola  municipal  por  uma equipe odontológica,  houve a 
escolha estratégica pelo uso de solução de fluoreto de só-
dio (NaF). Na concentração de 0,05%, o bochecho deve 
ser realizado por

(A) 1 minuto, diariamente.

(B) 1 minuto, semanalmente.

(C) 5 minutos, diariamente.

(D) 5 minutos, semanalmente.
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao realizar uma restauração de resina composta, o CD so-
licita ao auxiliar a resina a ser utilizada. Entretanto, a pasta 
não deve ser dispensada até o momento exato de sua uti-
lização, porque

(A) a resina composta pode incorporar bolhas de ar.

(B) a resina composta pode mudar de cor.

(C) a exposição prolongada pode levar  ao aumento da 
fluidez.

(D) a exposição à luz ambiente pode iniciar o processo 
de polimerização.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após o amálgama ter sido condensado na cavidade prepa-
rada, a restauração é esculpida para reproduzir a anato-
mia correta do dente. Qual é o instrumental indicado para 
a etapa de escultura? 

(A) Le Cron.

(B) Hollemback. 

(C) Brunidor n. 29.

(D) Espátula Thompson. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um procedimento cirúrgico de exodontia do dente 13, 
o CD solicitou que o TSB trouxesse um instrumental para 
o  descolamento  do  tecido  gengival.  O  instrumental  em 
questão é

(A) a alavanca.

(B) a pinça cirúrgica.

(C) o fórceps.

(D) o sindesmótomo.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma senhora de 70 anos chega ao consultório com queixa 
principal de “dente mole”. Pelo avanço da doença perio-
dontal, o cirurgião-dentista indica a extração dos dentes 14 
e 15. Qual fórceps poderá ser utilizado?

(A) 16

(B) 18R

(C) 18L

(D) 150

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em certa ocasião o cirurgião-dentista solicita que o TSB in-
sira o material restaurador (amálgama) na face oclusal do 
dente 64. O dente a ser restaurado é  

(A) o segundo molar superior esquerdo decíduo.

(B) o primeiro molar superior direito decíduo. 

(C) o primeiro molar superior esquerdo decíduo.

(D) o segundo molar superior direito decíduo.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente apresenta-se com lesão não cariosa (abfração) 
na região cervical do dente 47, tendo indicação para restau-
ração com resina composta. Qual é o dente número 47?

(A) O primeiro molar inferior direito.

(B) O primeiro molar inferior esquerdo.

(C) O segundo molar inferior direito.

(D) O segundo molar inferior esquerdo.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cirurgião-dentista da Estratégia da Saúde da Família 
planejou um estudo de levantamento epidemiológico sobre 
as condições de saúde bucal da população da região do 
Distrito Sanitário Leste. Nesse caso, a atuação como exa-
minador

(A) compete ao CD, TSB e ASB.

(B) está restrita ao CD e ao ASB.

(C) está restrita ao CD e ao TSB.

(D) é competência exclusiva do CD.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O CD com especialidade em cirurgia bucomaxilofacial fre-
quentemente  tem  como  campo  de  trabalho  hospitais  e 
centros cirúrgicos. Nesse caso, a atuação como auxiliar

(A) compete ao ASB e ao TSB.

(B) está restrita ao ASB.

(C) está restrita ao TSB.

(D) é competência exclusiva dos auxiliares de enferma-
gem.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao ensinar um paciente a posicionar a cabeça da escova 
dental em direção oblíqua voltada para a região cervical 
do dente e deslocá-la no sentido anteroposterior com mo-
vimentos rítmicos e curtos, ensina-se a técnica de escova-
ção de

(A) Bass.

(B) Vertical.

(C) Stillman.

(D) Stillman modificada.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modelo de explicação do processo saúde-doença de 
Leavell e Clark classifica a prevenção das doenças em: 
prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção 
primária é subclassificada em 1º e 2º níveis, a secundá-
ria, em 3º e 4º níveis e a terciária, em 5º nível. Em qual  
nível é classificada a fluoretação das águas?

(A) 1º nível da prevenção primária.

(B) 2º nível da prevenção primária.

(C) 3º nível da prevenção secundária.

(D) 5º nível da prevenção terciária.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os estudos do último levantamento epidemiológico sobre 
saúde bucal do Ministério da Saúde (2010) trouxeram re-
sultados mais positivos sobre as condições de saúde da 
população brasileira. Por exemplo, o índice CPO-D médio 
de crianças de 12 anos foi de 2,1. Esse índice representa 
a média

(A) do número de dentes traumatizados.

(B) do número de visitas ao dentista no último ano.

(C) do número de dentes afetados pela cárie.

(D) do número de dentes afetados pela doença periodon-
tal.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ingestão excessiva de flúor no período de calcificação 
dos dentes pode provocar o aparecimento de estrias es-
branquiçadas  e  translúcidas  após  a  erupção  do  dente. 
Qual o nome dessa manifestação clínica?

(A) Cárie.

(B) Hiperplasia.

(C) Anquilose.

(D) Fluorose.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1986,  no Canadá,  foram aprovadas recomendações 
aos países que buscavam estabelecer estratégias de pro-
moção da saúde em suas práticas. Dentre elas, estão in-
cluídas a construção de políticas públicas saudáveis e a 
reorientação dos serviços de saúde. Ao documento com 
estas recomendações dá-se o nome de

(A) Relatório Lalonde.

(B) Declaração de Jakarta.

(C) Carta de Ottawa.

(D) Declaração de Sundswall.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 2008, o então presidente,  Luís Inácio Lula da Silva, 
sancionou a Lei  n.  11.889, que regulamenta o exercício 
profissional do TSB e ASB, no Brasil. Segundo esta lei, é 
permitido ao TSB 

(A) remover suturas.

(B) usar pontas diamantadas.

(C) fazer ajuste oclusal.

(D) administrar anestésico local.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os códigos de ética das profissões liberais, em geral, bus-
cam normatizar atividades dos profissionais visando à har-
monia da classe, ao seu bom conceito e ao compromisso 
com a sociedade. No código de ética odontológica, em ca-
sos de julgamento de processo ético, qual seria uma pos-
sível penalidade imposta ao profissional inscrito?

(A) Suspensão confidencial.

(B) Censura confidencial.

(C) Expulsão por 30 dias. 

(D) Cassação perpétua.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente chega ao consultório com sua prótese total 
fraturada e o CD realiza o reparo com resina acrílica. Após 
o reparo, faz-se necessário dar acabamento e polimento à 
prótese, e é solicitada a broca Maxicut para a remoção de 
excessos grosseiros. Esta broca deve ser montada 

(A) no contra-ângulo para alta rotação.

(B) no contra-ângulo para baixa rotação.

(C) na caneta de alta rotação. 

(D) na peça reta.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um ASB e um TSB, devidamente inscritos no Conselho 
Regional de Odontologia (CRO),  fizeram propaganda de 
seus serviços no espaço publicitário de uma revista espe-
cializada da odontologia.  Diante de tal  situação, o CRO 
deverá

(A) consentir o fato, pois nada impediria tal publicidade.

(B) abrir processo ético contra o ASB.

(C) abrir processo ético contra o TSB.

(D) abrir processo ético contra o ASB e o TSB.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o processamento de filmes radiográficos são neces-
sários: instalações físicas adequadas, soluções de quali-
dade  e  métodos  de  revelação  padronizados.  Durante  o 
processamento do filme, o profissional deve estar atento 
para

(A) permitir a entrada de luz na câmara.

(B) deixar o filme em contato direto com a parede do tan-
que.

(C) levar o invólucro protetor e o filme juntos à revelação.

(D) evitar o uso de solução reveladora muito quente.
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os exames radiográficos são importantes na prática odon-
tológica,  servindo  como complementares  ao  diagnóstico 
clínico. Para isto é importante que o tipo de exame solicita-
do esteja de acordo com a necessidade do caso do paci-
ente. Assim, qual filme é indicado para exame radiográfico 
extrabucal?
(A) Periapical.
(B) Interproximal.
(C) Screen.
(D) Bite Wing.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após o processamento de um filme radiográfico, o TSB no-
tou que a radiografia ficou com uma imagem muito clara. 
Ao conversar com o CD ele alegou que o problema havia 
acontecido durante o processo de revelação. Qual a pro-
vável causa desse erro?
(A) Revelação excessiva.
(B) Revelação insuficiente.
(C) Exposição exagerada.
(D) Solução reveladora com alta temperatura.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após o adequado processamento dos filmes radiográficos, 
são importantes as etapas de montagem e encartonamen-
to dos filmes, para garantir sua organização e conserva-
ção. Nesse sentido, deve-se ter o cuidado em

(A) manter a parte convexa (saliência) do picote voltada 
para o operador.

(B) manter a parte côncava (depressão) do picote voltada 
para o operador.

(C) secar os filmes com papel toalha do tipo absorvível.

(D) colocar os filmes ainda úmidos na cartela.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na área de saúde, é prioritário que o nível  de radiação 
seja tão baixo quanto razoavelmente possível. Assim, na 
odontologia,  que estratégia pode ser utilizada para dimi-
nuir a exposição do paciente às radiações ionizantes?

(A) Uso de avental de chumbo.

(B) Uso de biombo de chumbo.

(C) Uso de filmes radiográficos menos sensíveis.

(D) Uso de paredes baritadas.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As equipes de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Fa-
mília podem ser classificadas como Tipo I ou Tipo II. Qual 
é a composição destas equipes?

(A) Tipo I: ASB e CD;  Tipo II: CD e TPD.

(B) Tipo I: ASB e CD;  Tipo II: ASB, TSB e CD.

(C) Tipo I: TSB e CD;  Tipo II: CD e TPD.

(D) Tipo I: ASB, TSB e CD; Tipo II: ASB e CD.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 27 anos necessita de tratar endodontica-
mente o canino superior. O caso não pode ser concluído 
em uma única sessão. Assim, o CD insere uma medicação 
intracanal entre as sessões. Qual é esta medicação?

(A) Formocresol.

(B) Ácido fosfórico.

(C) Hipoclorito de sódio.

(D) Hidróxido de cálcio.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) recebe 
da atenção básica pacientes referenciados que possuem 
necessidades mais complexas, como, por exemplo, neces-
sidade de reabilitação protética total.  A atenção à saúde 
realizada  no  CEO relaciona-se  com quais  princípios  do 
SUS?

(A) Integralidade e hierarquização.

(B) Universalidade e equidade.

(C) Equidade e controle social.

(D) Controle social e universalidade.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de inserção do amálgama em uma cavidade, 
é importante que a condensação seja feita com pressão 
suficiente,  para que haja uma boa união entre os incre-
mentos do material. Para esse processo, o CD solicitará o 
condensador

(A) de Frahn.

(B) discoide-cleoide.

(C) número 29.

(D) de Ward.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na espatulação manual  do gesso odontológico,  deve-se 
evitar a incorporação de ar na mistura para impedir o apa-
recimento  de  futuras  porosidades  no  modelo  de  gesso. 
Para evitar bolhas no modelo de gesso, pode-se usar o

(A) articulador.

(B) vibrador automático. 

(C) recortador de gesso. 

(D) delineador. 
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