70110 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
PORTUGUÊS

QUESTÃO 02
Há no texto um desvio da norma padrão. Assinale a opção que
mostra a passagem em que o autor não utilizou as regras
gramaticais.

O texto a seguir servirá de base para as questões de 01 a 04:
Meu avô foi um belo retrato do malandro carioca
Este texto é sobre ninguém. Meu avô não foi ninguém. No
entanto, que grande homem ele foi para mim. Meu pai era severo
e triste, mal o via, chegava de aviões de guerra e nem me olhava.
Meu avô, não. Me pegava pela mão e me levava para o Jockey,
para ver os cavalinhos. Foi uma figura masculina carinhosa em
minha vida. [...]
Meu avô adorava a vida e usava sempre o adjetivo “esplêndido”,
tão lindo e estrelado. A laranja chupada na feira estava
“esplêndida”, a jabuticaba, a manga-carlotinha, tudo era
“esplêndido” para ele, pobrezinho, que nunca viu nada; sua única
viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe mudas de pinheiros.
“Esplêndidas...” [...]
Meu avô não era ninguém. Mas nunca houve ninguém como ele.
JABOR, Arnaldo. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2004, p.23 e 24
QUESTÃO 01
Não podemos afirmar sobre o texto:
A) É um texto narrativo, cujo foco narrativo é de 1ª pessoa;
B) No texto, o avô é caracterizado por meio do pronome
ninguém, o que significa dizer que ele foi uma pessoa comum,
não foi uma pessoa importante;
C) O avô não é uma referência importante para o autor, uma vez
que não era uma pessoa ilustre;
D) O sentido da palavra pobrezinho, no texto, diz respeito ao fato
da simplicidade do avô, que se maravilhava com as coisas
comuns;
E) Esplêndido significa no contexto “muito bom”, “maravilhoso”.

A) “A laranja chupada na feira estava ‘esplêndida’“;
B) “sua única viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe
mudas de pinheiros.”;
C) “No entanto, que grande homem ele foi para mim.”;
D) “Foi uma figura masculina carinhosa em minha vida ”;
E) “Me pegava pela mão e me levava para o Jockey, para ver os
cavalinhos.”.
QUESTÃO 03
Em: “No entanto, que grande homem ele foi para mim” O termo
grifado exerce função morfológica de:
A) Conjunção adversativa;
B) Preposição;
C) Conjunção concessiva;
D) Locução prepositiva;
E) Conjunção explicativa.
QUESTÃO 04
Na oração: “Mas nunca houve ninguém como ele” O sujeito da
oração é classificado como:
A) Sujeito simples;
B) Sujeito composto;
C) Sujeito desinencial;
D) Oração sem sujeito;
E) Sujeito indeterminado.

QUESTÃO 05
Observe a tirinha:

Observe o uso da palavra porque no primeiro quadrinho, analisando-a do ponto de vista gramatical. Assinale a opção em que não há erro
no uso da palavra grifada:
A) O assunto não foi discutido. Por que?
B) Não sei o porque de sua dúvida em relação ao novo emprego;
C) Por que você não atendeu ao meu chamado?
D) O caminho porque andas é muito perigoso;
E) Não atendi o telefone por que não ouvi a chamada.
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QUESTÃO 06
Com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, a quantidade de números com
três algarismos que podemos formar é:

QUESTÃO 11
Sobre as eleições que ocorrerão no ano de 2012, assinale a
alternativa correta:

A) 5;
B) 24;
C) 48;
D) 60;
E) 100.

A) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de
Prefeito e Vice Prefeito;
B) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a
Prefeito, Vereador e Deputado Estadual;
C) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
D) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Governador;
E) As eleições serão destinadas apenas para a escolha de
Vereadores e Deputados Estaduais.

QUESTÃO 07
Um número é divisível por 2 e 3, podemos afirmar que esse
número:
A) É impar;
B) O algarismo das unidades só pode ser 2 ou 3;
C) A soma dos seus algarismos é divisível por 5;
D) Também é divisível por 6;
E) Só pode ter dois algarismos.
QUESTÃO 08
Uma pesquisa foi realizada com 80 pessoas sobre a preferência
entre os produtos A e B. 50 usam o produto A, 40 usam o produto
B e 20 usam A e B. O número de pessoas que não usam nenhum
dos dois produtos é:
A) 10;
B) 20;
C) 30;
D) 40;
E) 50.
QUESTÃO 09
Dois médicos dão plantão no mesmo hospital. O primeiro trabalha
12 horas e folga 12 horas, o segundo trabalha 12 horas e folga 24
horas. Se seus plantões coincidiram hoje e estão saindo as 19:00
horas, eles vão iniciar um novo plantão juntos novamente após:
A) 12 hs;
B) 24 hs;
C) 36 hs;
D) 48 hs;
E) 60 hs.
QUESTÃO 10
Seu José deseja encher um tanque na forma de um
paralelepípedo com dimensões 3m, 2m e 1m, com um balde cuja
capacidade é de 15dm³. O número de baldes necessário para
encher completamente o tanque é:
A) 250;
B) 300;
C) 400;
D) 500;
E) 600.

QUESTÃO 12
O número de linhas de telefonia móvel (celular), no Brasil, cresce
constantemente. Por uma decisão da Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel, através da Resolução nº 553/10,
para aumentar a disponibilidade de números de telefones móveis
(celulares) e atender à crescente demanda de novos usuários, os
números de telefone terão o nono dígito. A partir do dia 29 de
julho de 2012, os usuários de celular de uma determinada Capital
e Região Metropolitana de um Estado do país, pertencente ao
DDD 11, tiveram que acrescentar o dígito "9" à esquerda de todos
os números atuais. Assinale a alternativa que indica a Capital e
Região metropolitana onde a referida mudança inicialmente
ocorreu:
A) Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza;
B) Rio de Janeiro e Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
C) Juazeiro do Norte e Região Metropolitana do Cariri;
D) São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo;
E) Porto Alegre e Região Metropolitana de Porto Alegre.
QUESTÃO 13
O dia 20 de julho de 2012 ficou marcado na imprensa
internacional em virtude das 12 pessoas mortas e mais de 50
feridos, pelo jovem James Homes, durante a estréia do filme
“Batman – O cavaleiro das trevas ressurge”, em um cinema de
Aurora, subúrbio de Denver, nos Estados Unidos da América. O
fato trágico ficou conhecido como um “massacre” e levantou
inúmeros debates na Política norte-americana, especialmente no
que se refere à Segurança Pública. Assinale a alternativa que
indica corretamente o Estado norte-americano onde ocorreu este
massacre:
A) Texas;
B) Virgínia;
C) Colorado;
D) Nova Iorque;
E) Califórnia.
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QUESTÃO 14
Marque a alternativa que aponta corretamente as Cidades do
Brasil que sediarão a Copa do Mundo de 2014:

QUESTÃO 18
Sobre o controle de infecção no consultório odontológico, marque
a opção INCORRETA.

A) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG),
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR),
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e
Salvador (BA);
B) Belém (PA) São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto
Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR),
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e
Salvador (BA);
C) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG),
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Maceió (AL), Curitiba (PR),
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e
Salvador (BA);
D) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG),
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), São Luís (MA), Curitiba (PR),
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e
Salvador (BA);
E) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG),
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR),
Fortaleza (CE), Aracajú (SE), Natal (RN), Recife (PE) e
Salvador (BA).

A) Biossegurança é um conjunto de normas que tem como um
dos objetivos quebrar o ciclo de infecção nos consultórios
odontológicos;
B) Os profissionais necessitam controlar de forma eficaz o
potencial de transmissibilidade do agente causador de
doenças;
C) Mesmo com todos os cuidados, não conseguimos evitar a
transmissão de agentes patogênicos oportunistas;
D) Existe risco de transmissão paciente/paciente no ambiente
odontológico;
E) Deve-se tratar todo paciente ou instrumental como
potencialmente infectado.

QUESTÃO 15
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que indica uma
moeda corrente da Europa:
A) Dólar;
B) Euro;
C) Real;
D) Yuan;
E) Peso.

QUESTÃO 16
Uma doença viral que pode ser transmitida se as normas de
Biossegurança não forem obedecidas é:

QUESTÃO 17
O melhor meio de esterilização da guta-percha é:
A) Solução germicida;
B) Calor úmido sob pressão;
C) Solução de hipoclorito de sódio a 5,25% por 1 minuto;
D) Calor seco;
E) Paraformaldeído por 1 minuto.

A) A imunização;
B) O uso de luvas;
C) O uso de máscaras;
D) O uso de óculos de proteção;
E) O uso de gorros descartáveis.
QUESTÃO 20
Sobre os instrumentais odontológicos, aqueles que são
considerados semicríticos são:
A) Os que penetram em tecidos moles;
B) Os que penetram em tecidos duros;
C) Os que tocam em membranas mucosas;
D) Os que não tocam em membranas mucosas;
E) Os que penetram tanto em tecidos moles como duros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A) Histoplasmose;
B) Meningite;
C) Sarcoidose;
D) Hepatite;
E) Lúpus.

QUESTÃO 19
Como forma de combater a hepatite B, a principal recomendação
feita aos profissionais de Odontologia é:

QUESTÃO 21
Marque a opção que contém uma desvantagem do uso da estufa.
A) Pode descolorir ou queimar tecidos e papéis;
B) As embalagens podem ficar úmidas;
C) Ciclo mais longo;
D) Não esteriliza líquidos;
E) Pode danificar plásticos e borrachas.
QUESTÃO 22
O cirurgião-dentista pediu que você fizesse autoclavagem prévia
de um artigo ainda contaminado, sem o ciclo de secagem. Este
procedimento tem o objetivo de:
A) Esterilização convencional;
B) Esterilização total;
C) Apenas descontaminação, usado em algumas situações;
D) Limpeza superficial do instrumental;
E) Estocagem do instrumental por mais tempo, sem risco de
contaminação.
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QUESTÃO 23
Podemos definir bacteremia como:
A) É a entrada de bactérias na circulação sanguínea sem que
haja multiplicação;
B) É a presença e multiplicação de microorganismos na corrente
sanguínea;
C) É o processo localizado em que os efeitos sistêmicos são
causados por toxinas;
D) É o processo geralmente combinado a infecções localizadas,
principalmente quando manipuladas;
E) As opções A e D estão corretas.
QUESTÃO 24
Podemos definir septicemia como:
A) É a entrada de bactérias na circulação sanguínea sem que
haja multiplicação;
B) É uma condição relacionada à hipotermia corporal;
C) É um processo ligado ao choque anafilático;
D) É a presença e multiplicação de microrganismos na corrente
sanguínea;
E) Nenhuma das anteriores.
QUESTÃO 25
Ainda sobre a esterilização química, deve-se ter o cuidado de:
A) Retirar o material e usar diretamente no paciente;
B) Retirar o material e enxaguar em água estéril;
C) Retirar o material e aguardar 15 minutos antes de utilizar;
D) Retirar o material e lavar bastante com água corrente, da
torneira;
E) Retirar o material e enxaguar com álcool a 70%.
QUESTÃO 26
O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos com um líquido
anti-séptico efetivo, já que as luvas podem ser perfuradas durante
o atendimento e as bactérias podem permanecer na pele ou
penetrarem por meio destas. Os melhores agentes utilizados para
a lavagem das mãos é:
A) Derivados iodados e clorexidina;
B) Fenóis substituídos e glutaraldeído;
C) Paraclorometaxilenol e formaldeído;
D) Paraclorometaxilenol e clorexidina;
E) Derivados iodados e derivados clorados.

É importante que você conheça as partes, o funcionamento do
aparelho de raios X para correto manuseio e conservação do
mesmo.

A) Haste de cobre;
B) Marcador de tempo;
C) Estabilizador de corrente;
D) Regulador de voltagem;
E) Localizador.

A) Filtração;
B) Colimação;
C) Cilindros abertos;
D) Diafragma de chumbo;
E) Cones localizadores.
QUESTÃO 29
Em um determinado dia, todas as radiografias que você foi
processar ficaram muito escuras. Uma das prováveis causas
pode ser:
A) Uso de solução fixadora muito quente;
B) Uso de solução reveladora muito quente;
C) Uso de solução reveladora antiga;
D) Uso de solução fixadora antiga;
E) Uso de solução reveladora contaminada.
QUESTÃO 30
A técnica radiográfica intra-oral mais utilizada no consultório
odontológico é a:
A) interproximal;
B) oclusal;
C) periapical;
D) submental;
E) panorâmica.
QUESTÃO 31
Marque a opção que contém um material odontológico que tem a
forma de apresentação do tipo pó + líquido.
A) Fosfato de zinco;
B) Cimento de hidróxido de cálcio;
C) Resina composta autopolimerizável;
D) Silicona de adição;
E) Godiva.
QUESTÃO 32
Para apreensão de tecidos moles, um tipo de instrumental muito
utilizado é o (a):

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 27, 28,
29 E 30:

QUESTÃO 27
A opção que indica um componente da ampola é:

QUESTÃO 28
Os componentes encontrados no aparelho de raios X que
podemos considerar como medidas de proteção contra os efeitos
deletérios são, EXCETO:

A) Cinzel de Fedi;
B) Bisturi de Orban;
C) Cureta de Krane-kaplan;
D) Pinça de Allis;
E) Tesoura forte.
QUESTÃO 33
A espátula de Hollemback é utilizada em:
A) Inserção de resina composta;
B) Manipulação de cimento de ionômero de vidro;
C) Manipulação de gesso;
D) Escultura de amálgama;
E) Aplicação de selante.
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QUESTÃO 34
Marque a opção que NÃO constitui um sistema de
instrumentação rotatório de Endodontia.

QUESTÃO 40
Quando o material encontra-se suficientemente rígido ou elástico,
dizemos que ele chegou à fase:

A) Protaper;
B) Biorace;
C) K3;
D) Novapex;
E) Mtwo.

A) De cura;
B) De reagido;
C) De presa;
D) Pseudoplástica;
E) Viscoelástica.

QUESTÃO 35
Qual destes instrumentos é indispensável para fazer a
odontometria de um elemento dentário?

QUESTÃO 41
A Odontologia preventiva tem desenvolvido muitas pesquisas no
desenvolvimento de produtos que substituem o açúcar, que
sejam seguros ao consumo humano. O que mais tem sido
aprovado, por ter também ação antimicrobiana é:

A) Guta-percha;
B) Condensador de Paiva;
C) Régua milimetrada;
D) Broca lentulo;
E) Broca Gates-Glidden.
QUESTÃO 36
O cirurgião-dentista diz que a exodontia complicou e precisará de
instrumental para fazer a técnica 2ª. Não poderá faltar na bandeja
clínica:
A) Porta-agulha;
B) Alavancas;
C) Cinzel;
D) Martelo;
E) Sindesmótomo.

A) Aspartame;
B) Xilitol;
C) Sacarose;
D) Sorbitol;
E) Ciclamato.
QUESTÃO 42
No município em que você trabalha, devido ao alto índice de cárie
nas crianças de 6 a 12 anos, o programa de prevenção inclui
bochechos diários de flúor. Nesse caso, a concentração de flúor é
de:
A) 0,12%;
B) 0,2%;
C) 0,5%;
D) 1,23%;
E) 0,05%.

QUESTÃO 37
A espátula de teflon, usada em Dentística, tem a vantagem de:
A) Ser de menor tamanho e mais fácil de inserir na boca do
paciente;
B) Ter um lado para condensação de amálgama, possuindo
dupla função;
C) Não deixar que a resina composta grude, facilitando a
inserção;
D) Baixo custo;
E) Não precisar ser esterilizada.
QUESTÃO 38
O JIG (guia de interferência oclusal) é usado em que área de
Odontologia?
A) Endodontia;
B) Prótese;
C) Periodontia;
D) Dentística;
E) Ortodontia.
QUESTÃO 39
Um instrumento muito utilizado em Ortodontia, principalmente no
manuseio de fios e confecção de grampos e molas é o:

QUESTÃO 43
Uma pesquisa desenvolvida no sentido de estudar os
procedimentos técnicos é classificada como:
A) Epidemiológica;
B) Administrativa;
C) Tecnicista;
D) Clínica;
E) Sanitarista.
QUESTÃO 44
Qual o instrumento utilizado para se fazer um exame subgengival
ou periograma?
A) Sonda milimetrada;
B) Cureta periodontal;
C) Lima periodontal;
D) Compasso de Willis;
E) Régua milimetrada.

A) Alicate 139;
B) Porta-agulha;
C) Alicate 208;
D) Tesoura forte;
E) Compasso de réguas secas.
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QUESTÃO 45
Para se obter sucesso em um programa que vise elevar o nível
de saúde bucal, o mais importante é:

QUESTÃO 50
Segundo o artigo 9º da Lei que regulamente a profissão, compete
ao ASB:

A) Espaço físico padronizado;
B) Recursos humanos adequadamente preparados;
C) Adequação do ambiente;
D) Equipamentos modernos;
E) Contratação de serviços especializados.

A) Preparar modelos de gesso;
B) Selecionar moldeiras;
C) Remover suturas;
D) Processar filme radiográfico;
E) Preparar o paciente para o atendimento.

QUESTÃO 46
Para melhorar os níveis de saúde bucal da população brasileira, é
indispensável:
A) Ensinar técnicas de escovação;
B) Utilizar alta tecnologia;
C) A constante atualização técnica dos profissionais;
D) Proibição do consumo de açúcar;
E) Dar mais ênfase à promoção e prevenção da saúde bucal.
QUESTÃO 47
Uma das medidas de 1º nível de prevenção, segundo Leavell e
Clark é:
A) Controle da dieta;
B) Remoção mecânica da placa bacteriana;
C) Aplicação de selantes;
D) Fluoretação da água de abastecimento;
E) Tratamento endodôntico.
QUESTÃO 48
A lei que regulamenta o exercício da profissão de ASB (Auxiliar
de Saúde Bucal) é a:
A) 11.889 de 2008;
B) 8.080 de 1990;
C) 8.142 de 1990;
D) 11.889 de 1990;
E) Decreto Lei 1643 de 1990.
QUESTÃO 49
É vedado ao ASB, EXCETO:
A) Exercer a atividade de forma autônoma;
B) Prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, sem a
indispensável supervisão do cirurgião-dentista ou do TSB
(Técnico em Saúde Bucal);
C) Realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não
discriminados na Lei;
D) Fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas,
jornais ou folhetos especializados na área odontológica;
E) Realizar em equipe levantamento de necessidades de saúde
bucal.
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