
 
 

Concurso Público / Edital n. 01/2012 

 

Técnico em Saúde Bucal 
Código 212 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

 

Este caderno contém as questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais/Legislação 
e Conhecimentos Específicos.  
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

  CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
 

ATENÇÃO – Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: “[...] portar arma(s) no local de 
realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; 
[...] portar, mesmo que desligados, durante o período de realização das provas, quaisquer 
equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, palm-top, [...], ou 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bip, pager entre 
outros, ou deles fizer uso; [...] ” (itens 8.1.29 “d”, “e”) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 
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A T E N Ç Ã O 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas – cada uma 

constituída de 4 (quatro) alternativas – assim distribuídas:        

Língua Portuguesa — 15 (quinze) questões, Conhecimentos 

Gerais/Legislação — 10 (dez) questões e Conhecimentos 

Específicos  —  15 (quinze) questões, todas perfeitamente 

legíveis. 

 
Identificando algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa  
 
 

INSTRUÇÃO  As questões de 1 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia-o 
atentamente antes de responder a elas. 

 
 

O PODER DA FORÇA DE VONTADE 

Débora Rubin 
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I.D. é gerente de marketing em uma academia no Rio de Janeiro. E, acredite, 
até ela precisa ter muita força de vontade para malhar. Não porque não goste dos 
treinamentos ou os considere desnecessários. É que exercitar o corpo 
regularmente, comer de forma saudável, entregar trabalhos no prazo, manter a casa 
limpa e cumprir metas são atitudes que vão contra duas das maiores tentações do 
ser humano: o prazer e a preguiça. Para lutar contra essas tendências, é preciso 
fazer uma verdadeira ginástica mental. É o que prega o livro Willpower: 
rediscovering our greatest strength (Força de vontade: redescobrindo a nossa maior 
força, em tradução livre), lançado recentemente nos Estados Unidos e já um dos 
mais vendidos da lista do “The New York Times”. Segundo os autores da obra, o 
psicólogo da Universidade da Flórida Roy F. Baumeister e o jornalista John Tierney, 
o treino diário da nossa “maior força”, como chamam, é o melhor antídoto para a 
preguiça e a busca incessante de satisfação. E, quanto maior a força de vontade, 
maiores as chances de ter uma vida saudável. “É a chave do sucesso e da 
felicidade”, argumenta Baumeister. Parece exagero, mas não é. Nos estudos 
citados pelos autores, vários deles mostram que as pessoas com menos força de 
vontade são aquelas mais suscetíveis a problemas como alcoolismo, obesidade e 
vício em drogas. 

Difícil, no entanto, é ter esse controle em uma sociedade cada vez mais 
hedonista(1). ―A vida não permite satisfação o tempo todo, mas mesmo assim 
queremos nos manter nesse estado‖, explica o psicanalista e professor R.A.M., 
especialista em saúde e bem-estar. “E toda hora vai ter alguém te empurrando para 
a festa, para o bar, para a sobremesa mais gordurosa, o que torna ainda mais 
complicado fazer esse exercício mental.” O psicanalista aconselha a trocar o 
conceito de felicidade, que remete aos prazeres momentâneos, pela ideia de bem-
estar. O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero e o 
bem-estar vira um tormento. Pessoas com pouca flexibilidade podem transformar 
autocontrole e disciplina em neurose e obsessão, como os que malham 
compulsivamente, os que cortam radicalmente doces e bebidas e os que só 
economizam dinheiro. 

 
 ISTOÉ, 29/02/2012. (Texto adaptado) 

 
(1) Hedonista – que considera o prazer como bem supremo. 
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Questão 1 

No texto apresentado, principalmente, 
 
A) descrevem-se objetos. 

B) expõem-se ideias. 

C) narram-se acontecimentos. 

D) reproduzem-se diálogos. 
 
 
 

Questão 2 

Nesse texto, focaliza-se, principalmente, 
 
A) um comportamento habitual. 

B) um costume raro. 

C) uma faculdade humana. 

D) uma maneira de ser. 
 
 
 

Questão 3 

No texto, NÃO se pretende estimular as pessoas a uma vida 
 
A) mais equilibrada. 

B) mais feliz. 

C) menos estressante. 

D) menos interessante. 
 
 
 

Questão 4 

“A vida não permite satisfação o tempo todo [...]” (linha 20) 
 
Essa frase, no texto, exprime uma constatação 
 
A) hipotética. 

B) imaginosa. 

C) pessimista. 

D) realista. 
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Questão 5 

“O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero [...]” (linha 26) 
 
É CORRETO considerar que essa frase, no texto, significa um 
 
A) alerta. 

B) desafio. 

C) despropósito. 

D) equívoco. 
 
 
 

Questão 6 

“[...] os que malham compulsivamente [...]” (linhas 28-29)  
 
A palavra sublinhada nesse fragmento de frase pode ser adequadamente substituída, no 
texto, por 
 
A) deliberadamente. 

B) incessantemente. 

C) obrigatoriamente. 

D) prazerosamente. 
 
 
 

Questão 7  

“[...] os que cortam radicalmente doces e bebidas [...]” (linha 29) 
 
Nesse fragmento de frase, NÃO se pode considerar que a palavra sublinhada tenha o 
sentido de 
 
A) completamente. 

B) integralmente. 

C) ousadamente. 

D) totalmente. 
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Questão 8 

“Não porque não goste dos treinamentos [...]” (linhas 2-3)  
 
A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada no 
 
A) futuro. 

B) imperfeito. 

C) perfeito. 

D) presente. 
 
 
 

Questão 9 

“E, quanto maior a força de vontade, maiores as chances de ter uma vida saudável.” 
(linhas 13-14) 
 
Essa frase está estruturada a partir de uma ideia de 
 
A) alternância. 

B) comparação. 

C) conclusão. 

D) exclusão. 
 
 
 

Questão 10 

“Nos estudos citados pelos autores, vários deles mostram que as pessoas com menos 
força de vontade são aquelas mais suscetíveis a problemas como alcoolismo, obesidade 
e vícios em drogas.” (linhas 15-18) 
 
A expressão sublinhada nessa frase pode ser analisada, sintaticamente, como 
 
A) adjunto adnominal. 

B) adjunto adverbial. 

C) agente da voz passiva. 

D) predicativo. 
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Questão 11 

“Difícil, no entanto, é ter esse controle [...]” (linha 19) 
 
A conjunção sublinhada confere à frase a que pertence um sentido de 
 
A) adição. 

B) consequência. 

C) finalidade. 

D) oposição. 
 
 

 

Questão 12 

“A vida não permite satisfação o tempo todo [...]” (linha 20)  
 
A expressão sublinhada tem, nessa frase, um sentido de 
 
A) espaço. 

B) modo. 

C) origem. 

D) tempo. 
 
 

 

Questão 13 

“[...] explica o psicanalista e professor R.A.M., especialista em saúde e bem-estar.” (linhas 
21-22) 
 
A expressão sublinhada nessa frase pode ser classificada como um 
 
A) aposto. 

B) predicado. 

C) sujeito. 

D) vocativo. 
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Questão 14 

“O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero [...]” (linha 26)  
 
A oração sublinhada será adequadamente classificada como 
 
A) causal. 

B) conformativa. 

C) consecutiva. 

D) temporal. 

 

 

 

Questão 15 

“Pessoas com pouca flexibilidade podem transformar autocontrole [...] em neurose e 
obsessão [...]” (linhas 27-28) 
 
A expressão sublinhada nessa frase explicita uma 
 
A) exclamação. 

B) generalização. 

C) qualificação. 

D) quantificação.  
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Conhecimentos Gerais/Legislação/Saúde Pública 

 

Questão 16 

É INCORRETO afirmar que, de acordo com Reigota (2001), a educação ambiental é uma 
proposta que 
 
A) altera  profundamente a educação como a conhecemos. 

B) deve ser necessariamente uma prática pedagógica voltada para a transmissão de 
conhecimentos sobre ecologia. 

C) deve se basear no diálogo entre gerações e culturas em busca da tripla cidadania: 
local, continental e planetária. 

D) visa a participação dos cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão 
ambiental. 

 
 
 

Questão 17 

Para análise e para facilitar a compreensão, Covre (1993) divide a cidadania em termos 
de direitos civis, políticos e sociais. 
 
Segundo a referida autora, é INCORRETO afirmar que os direitos políticos dizem respeito  
 
A) à convivência com os outros homens em organismos de representação direta ou 

indireta. 

B) ao direito de se dispor do próprio corpo, locomoção e segurança. 

C) ao direito de ter livre expressão de pensamento e prática política e religiosa. 

D) à deliberação do homem sobre sua vida. 
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Questão 18 

De acordo com Valls (1996), a ética é um conceito que sempre esteve presente em todas 
as sociedades. 
 
Analise as seguintes afirmativas referentes à ética e assinale com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
 
(    ) A ética contemporânea preocupa-se com o julgamento do sistema econômico como 

um todo. O bem e o mal existem apenas nas consciências individuais. 

(    ) Os valores éticos podem se transformar, assim como a sociedade se transforma. 

(    ) A ética, tradicionalmente, é entendida como uma reflexão científica ou filosófica 

sobre os costumes ou sobre as ações humanas. 

(    ) A ética pode ser o estudo das ações ou dos costumes e pode ser a própria  

realização de um tipo de comportamento. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (V) (V) (V) 

B) (V) (F) (F) (V) 

C) (V) (V) (V) (F) 

D) (F) (V) (F) (V) 
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Questão 19 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho Tutelar é um 
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
 
De acordo com o trecho acima, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(    ) Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar composto de seis 

membros escolhidos pela comunidade. 

(    ) Os membros escolhidos terão de cumprir o mandato de dois anos. 

(    ) Para ser membro de um conselho tutelar, o candidato deverá ter idade superior a 

vinte e um anos. 

(    ) O candidato deverá obrigatoriamente residir no município. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (F) (V) 

B) (F) (F) (V) (V) 

C) (V) (F) (V) (F) 

D) (F) (V) (F) (V) 

 

Questão 20 

Considerando que tenha sido aprovada uma emenda à Lei Orgânica do Município de 

Patrocínio, é CORRETO afirmar que 

 

A) a emenda pode ser resultado de iniciativa popular. 

B) o projeto de emenda foi votado e aprovado em turno único. 

C) o quórum para aprovação da emenda foi o de maioria absoluta. 

D) a emenda será promulgada pela Mesa da Câmara de Vereadores. 
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Questão 21 

São abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Patrocínio 

 

A) o prefeito e o vice-prefeito, nestas condições. 

B) os vereadores, nesta condição. 

C) os servidores exclusivamente ocupantes de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

D) os servidores ativos que estiverem afastados ou licenciados temporariamente do 
cargo efetivo, sem receber subsídio, vencimento ou remuneração do Município.  

 

 

Questão 22 

Sobre o estágio probatório do servidor público do Município de Patrocínio, é CORRETO 

afirmar que 

 

A) o tempo de afastamento para o exercício de mandato eletivo é contado para fins de 
estágio probatório. 

B) o servidor já estável no serviço público do Município de Patrocínio nomeado para 
outro cargo de provimento efetivo fica dispensado do estágio probatório. 

C) o servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado do cargo. 

D) não será concedida ao servidor em estágio probatório licença para o exercício de 
atividade política. 

 
 

Questão 23 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I fazendo a relação do significado com 
o tipo de estudo. 
 
    COLUNA I      COLUNA II 

1. Caso-controle (    ) Prospectivo 

2. Coorte (    ) Retrospectivo 

3. Seccional (    ) Transversal 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (3) 

B) (3) (2) (1) 

C) (2) (1) (3) 

D) (3) (1) (2) 
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Questão 24 

Sobre a participação da sociedade na gestão do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de instância correspondente, exceto nos aspectos econômicos e 
financeiros. 

B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 

C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será 
majoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

D) O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de 
Saúde por se tratar de instâncias independentes. 

 
 

 

Questão 25 

A hierarquização dos serviços de saúde significa 
 
A) a descentralização administrativa das instituições da área de saúde. 

B) a organização dos serviços segundo o volume da demanda. 

C) a distribuição de cargos e funções segundo critérios administrativos definidos. 

D) a organização dos serviços segundo a complexidade das ações desenvolvidas. 
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Conhecimentos Específicos  
 
Questão 26  

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando os seguintes materiais 
odontológicos com suas funções e características. 
 
              COLUNA I                                                         COLUNA II 

1. Cimento de óxido de zinco e 
eugenol 

2. Cimento fosfato de zinco 

3. Cimento ionômero de vidro 

4. Cimento de hidróxido de cálcio 
 

(    ) Material protetor do complexo dentina-polpa, 
de pH alcalino, apresentado na forma de 
dois tubos de pastas, catalisadora e base. 

(    ) Material temporário de fechamento de 
cavidades fornecido em forma de pó e 
líquido e que apresenta incompatibilidade 
com resinas. 

(    ) Material indicado para cimentação de 
restaurações indiretas (RMF, próteses fixas) 
que deve ser espatulado sobre uma grande 
área da placa de vidro, preferencialmente 
resfriada. 

(    ) Material multiuso (cimentação, restauração, 
base protetora) de polimerização química ou 
fotoativado que libera flúor na cavidade. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (2) (3) (4) (1) 

B) (1) (4) (3) (2) 

C) (4) (1) (2) (3) 

D) (3) (2) (1) (4)  
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Questão 27  

Após a realização da exodontia do 36, quando o paciente se retirar do consultório, a mesa 
cirúrgica deverá ser desmontada dando início ao processamento dos instrumentais, na 
seguinte ordem:  
 
A) solução de glutaraldeído a 2% por 30 minutos, lavagem, solução desincrostante por 

10 minutos, secagem, empacotamento, esterilização em autoclave. 

B) solução desincrostante por 10 minutos, solução de glutaraldeído a 2% por 30 minutos, 
lavagem, secagem, empacotamento, esterilização em autoclave. 

C) lavagem, solução desincrostante por 10 minutos, solução de glutaraldeído a 2% por 
30 minutos, secagem, empacotamento e esterilização química. 

D) solução de glutaraldeído a 2% por 30 minutos, lavagem, secagem, solução 
desincrostante por 10 minutos, empacotamento e esterilização química. 

 
 

Questão 28  

O gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) deve ser realizado racional 
e adequadamente do ponto de vista sanitário, ambiental e ocupacional.  
 
Analise as seguintes afirmativas concernentes a esse gerenciamento e assinale a 
INCORRETA.  
 
A) Recipientes e materiais que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma 

livre (luvas, óculos, máscaras, gaze e outros) devem ser acondicionados em sacos 
brancos leitosos, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade 
ou diariamente. 

B) Os resíduos contendo mercúrio (Hg) devem ser acondicionados em recipientes sob 
selo d’água e encaminhados para recuperação. 

C) Bisturis, agulhas, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas 
e outros cortantes devem ser acondicionados em recipientes rígidos, com tampa 
vedante, resistentes à ruptura e à punctura. 

D) Os resíduos no estado líquido (reveladores e fixadores) podem ser lançados 
diretamente na rede coletora de esgoto ou encaminhados para disposição final em 
aterros. 

 
 

Questão 29  

Durante uma palestra de promoção de saúde bucal visando melhorar a condição 
periodontal de um determinado grupo de pacientes adultos, uma TSB deve enfatizar:  
 
A) a importância da redução da placa bacteriana e do tabagismo. 

B) a importância da redução do consumo de açúcar. 

C) a importância da aplicação de selantes de fissuras. 

D) a importância do uso do flúor tópico e sistêmico. 
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Questão 30  

Um cirurgião dentista planeja executar uma restauração Classe III do dente 11 com resina 
composta.  
 
Assinale a afirmativa que contém instrumentais necessários para o procedimento. 
 
A) Espelho bucal, régua milimetrada, seringa anestésica, seringa de irrigação 

B) Espelho bucal, seringa anestésica, colher de dentina, pinça clínica 

C) Seringa anestésica, colher de dentina, alavanca, sonda exploradora 

D) Colher de dentina, sonda exploradora, sonda milimetrada e limas de 1a série 
 
 

Questão 31  

Um TSB integrante da Equipe de Saúde da Família é designado para realizar trabalho 
educativo de saúde bucal com gestantes.  
 
Em relação a esse trabalho, analise as seguintes afirmativas e assinale a INCORRETA.  
 
A) O profissional deve evidenciar a placa bacteriana, fazer escovação supervisionada 

com escova, pasta e fio dental estimulando o autocuidado da gestante. 

B) O profissional deve educar a futura mãe com ênfase na prevenção da cárie de 
mamadeira, estimulando o aleitamento materno e a limpeza dos dentes do bebê com 
gaze assim que irromperem na boca. 

C) O profissional deve orientar a gestante para utilizar adoçantes não calóricos como 
alternativa para os açucares cariogênicos da dieta. 

D) O profissional deve educar a gestante com ênfase nos hábitos nocivos para o 
desenvolvimento da oclusão do bebê como uso incorreto de chupetas e sucção de 
dedo. 

 
 

Questão 32  

Analise as afirmativas concernentes à cárie dentária e assinale a afirmativa CORRETA. 
    
A) O açúcar branco e o mascavo apresentam maior cariogenicidade que o mel. 

B) A textura física e a frequência de ingestão dos açúcares exercem pouca influência no 
desenvolvimento da cárie.   

C) A cárie consiste na formação de depósitos de placa bacteriana mineralizados sobre o 
dente com cavitação e perda de osso alveolar. 

D) A cárie consiste em uma doença infecciosa, multifatorial produzida por 
microrganismos acidúricos e acidogênicos. 
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Questão 33  

Analise as seguintes afirmativas sobre o Brasil Sorridente (Ministério da Saúde/2004 - 
conjunto de ações do projeto estratégico do Governo Lula para a saúde bucal) e assinale 
a afirmativa INCORRETA.   
 
A) Manteve o mesmo modelo assistencial das políticas de saúde pública existentes 

priorizando todos os recursos para a atenção básica. 

B) Reconhece a saúde bucal como parte inseparável da saúde geral do indivíduo 
relacionada diretamente com as suas condições sociais. 

C) Está articulado a outras políticas de saúde e demais políticas públicas de acordo com 
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) Busca o acesso universal à assistência odontológica com adoção de ações voltadas 
para todas as faixas etárias.  

 
 

Questão 34  

Assinale a afirmativa que NÄO descreve habilidade e competência do Técnico em Saúde 
Bucal. 
 
A) Capacitar lideranças comunitárias para desenvolver ações de promoção de saúde. 

B) Realizar procedimentos de primeiros socorros e atendimento de urgência em saúde 
bucal. 

C) Contribuir na realização de estudos epidemiológicos em saúde bucal.  

D) Interagir com a equipe de saúde no enfrentamento dos problemas de saúde bucal.  
 
 

Questão 35  

Analise as seguintes afirmativas sobre anatomia e erupção dental e assinale a 
INCORRETA. 
 
A) O primeiro molar superior apresenta três raízes e irrupciona por volta dos seis anos 

de idade atrás do último molar decíduo. 

B) A dentição decídua tem os mesmos agrupamentos dentários que a permanente: 
incisivos, caninos, pré-molares e molares. 

C) O canino inferior direito recebe a numeração de dente 43 na dentição permanente e 
83 na decídua.  

D) Os pré-molares, superiores e inferiores, têm duas cúspides (uma vestibular e uma 
lingual) e podem apresentar uma ou duas raízes.  
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Questão 36 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando as alterações bucais 
com suas manifestações clínicas. 
 
      COLUNA I                                                       COLUNA II 

1. Queilite angular 

2. Herpes labial 

3. Gengivite 

4. Periodontite 

(    ) Reações inflamatórias que envolvem o ligamento 
periodontal, cemento e osso alveolar. 

(    ) Inflamação dos tecidos gengivais marginais originada a 
partir do biofilme bacteriano supragengival. 

(    ) Erosão ou úlcera na união do lábio inferior com o 
superior fortemente relacionada com a perda de 
dimensão vertical. 

(    ) Doença virótica transmissível pelo contato direto,  
caracterizada por vesículas na região perioral que se 
rompem em úlceras dolorosas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (3) (2) (4) (1) 

B) (2) (1) (3) (4) 

C) (1) (4) (2) (3) 

D) (4) (3) (1) (2) 
  
 

 

Questão 37 

Analise as seguintes afirmativas sobre raspagem, polimento e alisamento 
coronariorradicular e assinale a INCORRETA. 
 
A) Para a realização de raspagem manual, utilizam-se foices, enxadas, curetas e/ou 

cinzeis.  

B) Estes procedimentos podem ser realizados com escovação e fio dental.  

C) Para a remoção de manchas pode ser utilizado contra-ângulo e taça de borracha ou 
jato de bicarbonato.  

D) Pontas ultrassônicas, acionadas por ar comprimido mais spray de água podem ser 
utilizadas durante a raspagem.  
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Questão 38 

Analise as seguintes afirmativas sobre técnicas de higiene dental e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas.  
 
(    ) Escovas com cerdas macias ou extramacias e de cabeça compatível com o 

tamanho das arcadas devem ser indicadas preferencialmente. 

(    ) No Método de Bass, as cerdas da escova são posicionadas no sulco gengival, com 
ângulo de 45º ativada por movimentos vibratórios nas faces vestibular, palatina e 
lingual. 

(    ) A realização da escovação dental de forma adequada, independentemente da 
técnica, e a motivação do paciente em manter os dentes limpos melhoram a 
condição gengival. 

(    ) O superfloss, assim como a escova unitufo e interdental, são indicados para todos 
os pacientes, independentemente da superfície de contato entre os dentes. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequencia de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (V) (F) 

B) (V) (F) (F) (F)  

C) (F) (F) (V) (V) 

D) (F) (V) (F) (V) 
 
 

 

Questão 39  

Analise as seguintes afirmativas sobre promoção de saúde bucal na prática clínica e 
assinale a CORRETA. 
 
A) O flúor, potente agente anticárie, deve ser utilizado por todos os indivíduos, 

independente da forma de utilização, idade e risco de cárie.  

B) A aplicação de um selante oclusal, resinoso ou ionomérico, pode ser realizada 
independentemente de a cavitação dentária estar em esmalte ou dentina.   

C) Crianças pequenas não devem usar dentifrícios com altas concentrações de flúor 
(superiores a 1000 ppm) em função do risco de ingestão.  

D) O controle químico da placa com digluconato de clorexidina é recomendado como 
substituto ao controle mecânico. 
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Questão 40  

Sobre a rotina da radiologia na organização do ambiente de trabalho, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) O processamento manual dos filmes radiográficos consiste na revelação, lavagem 

intermediária em água, fixação, lavagem final e secagem completa.  

B) A utilização de filmes rápidos, aventais de chumbo para os pacientes e barreiras de 
proteção para o profissional são essenciais para a segurança durante utilização de 
RX.  

C) Depois de processados, os filmes radiográficos podem ser armazenados em locais 
abertos não mais necessitando de proteção à luz e umidade.  

D) Os aparelhos de RX devem receber periodicamente um programa de manutenção 
preventiva para assegurar a correta regulagem e boa performance do equipamento.  
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