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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA 

PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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LINGUA PORTUGUESA 
1 -Complete as lacunas, usando adequadamen-
te"mas", "mais", "mal" ou "mau". 

Pedro e João ______ entraram em casa,perceberam 
que as coisas não estavam bem,pois sua irmã caçula 
escolhera um ______momento para comunicar aos 
pais que iria viajar nas férias; _____. seus dois ir-
mãos deixaram os pais ______ sossegados quando 
disseram que a jovem iria com as primas e a tia. 

a) mau, mal, mais, mas 
b) mal, mal, mais, mais 
c) mal, mau, mas, mais 
d) mal, mau, mas, mas 

e) mau, mau, mas, mais 
 
02 - Nas frases seguintes: 

I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 
 
Leia os textos: 
Os cinco sentidos 
Os sentidos são dispositivos para a interação com o 

mundo externo que têm por função receber infor-
mação necessária à sobrevivência. É necessário ver 
o que há em volta para poder evitar perigos. O tato 
ajuda a obter conhecimentos sobre como são os 
objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. 
O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 

que são sentidas como sons.(...) 
 
03 - A palavra relacional “que” aparece quatro vezes 
no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
a) Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito. 
b) Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c) Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 

d) Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto dire-
to. 

e) Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
 
Se nos portarmos bem, está prometido, veremos 
todos as mesmas imagens e ouviremos os mesmos 

sons e vestiremos as mesmas roupas e comeremos 
os mesmos hambúrgueres e estaremos sós na 
mesma solidão dentro de casas em bairros 
iguais de cidades iguais onde respiraremos o mesmo 
lixo e serviremos aos nossos automóveis com a 
mesma devoção e obedeceremos às mesmas má-
quinas num mundo que será maravilhoso para todo 

aquele que não tiver pernas nem patas 
nem asas nem raízes. (Galeano, Eduardo. De pernas 
pro ar – A escola do mundo ao avesso.  
Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 239) 
 

04 - A partir do uso do termo “se” no início do texto, 
infere-se que: 
a) Há uma condição estabelecida diante da infor-

mação seguinte. 
b) Há uma oposição à informação seguinte. 
c) O termo “se” pode ser substituído por “deste 

modo” indicando a conclusão de um pensamen-
to. 

d) O texto inicia-se a partir de um elemento que 

indica explicação. 
e) O autor tem dúvidas sobre seu ponto de vista a 

respeito do assunto que será tratado. 
 

05 -Considerando as formas verbais sublinhadas, 
assinale 
a alternativa correta, quanto à predicação verbal. 

a) ( ) Aquela gruta tem em seu interior um belo 
córrego. – verbo transitivo indireto. 

b) ( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tiju-
cas.– verbo transitivo indireto. 

c) ( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transiti-
vo direto. 

d) ( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo 

transitivo direto. 
e) ( ) A cidade oferece aos turistas bons restauran-

tes,hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo 
direto e indireto. 

 
06 -Assinale a alternativa correta, quando à classifi-

cação sintática dos termos sublinhados. 
a) ( ) Tijucas, como vives em meu coração! – apos-

to. 
b) ( ) Conheço bem as belezas naturais de minha 

cidade. – complemento nominal. 
c) ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.– 

vocativo. 

d) ( ) Zita mesma organizou as últimas Olimpíadas 
Tijuquenses. – predicado. 

e) ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível 
antigos. – sujeito. 

 
07 -No que diz respeito à mensagem da frase “Até 
tu, Brutus?” e considerando as funções da lingua-

gem e os elementos da comunicação, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Predomina a função fática, centrada na mensa-
gem. 
b) Predomina a função referencial, centrada no refe-
rente. 

c) Predomina a função metalingüística, centrada no 
referente. 
d) Predomina a função conativa, centrada no desti-
natário. 
e) Predomina a função emotiva, centrada no emis-
sor. 
 

08 -Assinale a alternativa cuja explicação esteja de 
acordo com as normas gramaticais: 
a) Em “O esperto vence com úlcera no estômago. O 
bobo não percebe que venceu.”, o ponto final após o 
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vocábulo “estômago” não poderia ser substituído por 
vírgula, pois alteraria o sentido original. 
b) Em “Uma boba, por exemplo, confiou na palavra 
de um desconhecido para a compra de um ar refri-

gerado de segunda mão: ele disse que o aparelho 
era novo, praticamente sem uso porque se mudara 
para a Gávea onde é fresco.”, o pronome oblíquo 
“se” funciona como mecanismo de coesão e retoma 
a ideia do termo “um desconhecido”. 
c) Em “Enquanto o esperto não dorme à noite com 

medo de ser ludibriado.”, a crase da expressão “à 
noite” não é obrigatória, bastaria o uso da preposi-
ção “a”. 
d) Em “Há lugares que facilitam mais as pessoas 

serem bobas...”, a palavra “Há” poderia ser substi-
tuída por “Existe”, sem prejudicar o sentido da fra-
se. 

e) Em “ele disse que o aparelho era novo, pratica-
mente sem uso porque se mudara para a Gávea 
onde é fresco.”, o verbo “mudara” está no pretérito 
imperfeito do indicativo e expressa um fato passado 
anterior a outro fato também passado. 
 
09 – O feminino das palavras alemão, profeta, cida-

dão, cônsul e cavaleiro, é: 
a) alemoa; a profeta; cidadã; consulesa; cavaleira. 
b) alemã; profetisa; cidadã; consulesa; amazona. 
c) alemã; profetisa; cidadã; a cônsul; amazona. 
d) alemoa; profetisa; cidadã; consulesa; amazona. 
e) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira 

 
10 -O aumentativo dos substantivos mão, homem, 
amigo, povo e cabeça, são: 
a) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; ca-

beçorra. 
b) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; 

cabeção. 

c) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; 
cabeçorra. 

d) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabe-
ção. 

e) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 – Os meios de tranposrtes podem ser divididos 
em: 

a) Terrestre, aquático e aéreo 
b) Terrestre e aquático 
c) Terrestre e aéreo 
d) Aquático e aéreo 

e) Nenhuma das alternativas 
 

12 - A imagem abaixo mostra um meio de comuni-
cação denominado: 

 
http://www.google.com.br 

a) Ipad; 
b) Ipod; 
c) Iphone; 

d) Celular; 
e) TV digital 
 
13 – Aponte a alternativa em que não aparece um 
transporte público: 
a) Ônibus; 
b) Trem; 

c) Metrô; 
d) Esteira; 
e) Carro de passeio particular. 
 
14 - Aponte a alternativa em que se encontra na 
ordem um transporte terrestre, um aquático e um 

aéreo. 

a) Ônibus, carro e navio; 
b) Moto, navio e balão; 
c) Metrô, lancha e balão; 
d) Navio, balão e avião; 
e) Avião, jetski e trem. 
 

15 - Na região Nordeste os festejos juninos são mui-
to fortes, marque a alternativa em que aparece o 
dia em que o São Pedro é homenageado. 
a) 12 de junho 
b) 13 de junho 
c) 24 de junho 
d) 27 de junho 

e) 29 de junho 
 

16 -No dia 1° de janeiro nós comemoramos: 
a) Dia dos Aposentados; 
b) Dia da Confraternização Universal; 
c) Dia da Saudade; 
d) Dia do Idoso; 

e) Dia da Saúde. 
 

17 - O poder Legislativo em âmbito nacional é exer-
cido:  
a. pelo Presidente;  
b. pelo Congresso Nacional;  

c. pelos desembargadores;  
d. pelos ministérios;  
e. pelo Tribunal de Contas.  
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18 - O aniversário da cidade de Serra Azul é come-
morado em qual data? 
a) 14 de novembro 
b) 12 de setembro 

c) 16 de novembro 
d) 14 de outubro 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
19 - Quem nasce na cidade de Serra Azul recebe o 
gentílico: 

a) Serrazulense 
b) Serra Azulense 
c) Serrazuleno 
d) Serra Azulense 

e) A alternativa A e B estão corretas. 
 
20 - O prefeito é a maior autoridade do município, 

mas teoricamente esse poder que o prefeito exerce 
pertence:  
a) ao próprio prefeito;  
b) aos vereadores;  
c) aos secretários;  
d) ao povo;  
e) ao governador.  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 -Um esterilizante químico deve satisfazer às 
seguintes 

Condições, EXCETO: 
a) Ser bactericida, virucida e fungicida. 
b) Ser esporicida a altas temperaturas. 
c) Não alterar borracha ou plástico. 
d) Não danificar equipamentos. 
e) Não ser irritante para mucosas ou pele. 
 

22 -Para atender o paciente, é responsabilidade da 
auxiliar odontológica as descrições abaixo, das quais 
é INCORRETO afirmar: 
a) Embalar o equipamento, equipo, pontas, espaldar 
da cadeira e refletor com filme PVC transparente. 
b) Recepcionar o paciente. 
c) Auxiliar o ato operatório. 

d) Desprezar objetos perfuro-cortantes em latas ou 
garrafas plásticas com solução de hipoclorito de 

sódio a 0,5%. 
e) Colocar o instrumental utilizado no desincrostante 
ou em glutaraldeído a 10% por 30 minutos. 
 

23 -Na Educação em Saúde Bucal os seguintes 
meios de prevenção devem ser recomendados 
aos pacientes, exceto: 
a) Uso de fio ou fita dental nas areas de contato 
entre os dentes. 
b) Uso de dentifricios sem fluor. 
c) Reducao do consumo de carboidratos 

d) Higiene bucal com escova e fio dental. 
e) Nenhuma das alternativas acima 
 

24 - Sobre as competências do Auxiliar em Sa-
úde Bucal marque a opção da seqüência corre-
ta: 
( ) Promover isolamento do campo operatorio. 

( ) Proceder a conservacao e a manutencao do equi-
pamento odontologico. 
() Realizar insercao e condensacao de substancia 
restauradora. 
( ) Manipular materiais de uso odontologico. 
a) F F V V 

b) V V F F 
c) V V F V 
d) F V F V 
e) F FFF 

 
25 - Material dentário que pode ser utilizado 
como capeador pulpar: 

a) Cimento endodontico. 
b) Cimento a base de hidroxido de calcio. 
c) Cimento de fosfato de zinco. 
d) Fluoreto de sodio. 
e) Fluoreto de zinco 
 
26 -Quanto à correta utilização dos materiais 

no ambiente de atendimento, pode-se afirmar 
que: 
a) Os tubetes de anestesicos utilizados devem pas-
sar por processo de desinfecção quimica para poste-
rior utilizacao. 
b) Os materiais perfuro-cortantes devem ser descar-

tados em sacos plasticos brancos com identificacao 
e separado dos demais materiais. 
c) As luvas de latex devem ser embaladas e auto-
clavadas. 
d) Materiais descartaveis, tais como sugadores, 
mascaras, luvas, gazes, devem ser desprezados em 
sacos de lixo com rotulo de “material contaminado”. 

e)Nenhuma das alternativas 
 
27 - O processo de esterilização deve ser com-
provado por meio de monitoramento físico, 
químico e biológico. O monitoramento biológi-
co deve ser registrado e este registro deve ser 
mantido por um período mínimo de 

a) seis meses. 
b) um ano. 

c) dois anos. 
d) cinco anos. 
e) dez anos. 
 

28 - Para realizar a limpeza de ambientes de 
estabelecimentos assistenciais de saúde, al-
gumas recomendações devem ser seguidas. 
Informe se é(V) verdadeiro ou (F) falso o que 
se afirma abaixo e,em seguida, assinale a al-
ternativa que apresenta a sequência correta. 
( ) Deve-se iniciar a limpeza da área mais con-

taminada para a menos contaminada. 
( ) As paredes devem ser limpas de cima para 
baixo, em sentido único. 
( ) Limpar os pisos da porta para o fundo da 
clínica. 
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a) V – V – V. 
b) V – F – F. 
c) F – V – V. 
d) F – F – V. 

e) F – V – F. 
 
29 -A educação em saúde bucal tem como premis-
sa: 
1- educar com vistas a prevenir a instalação de pa-
tologias, como a cárie dental. 

2- utilizar instrumentos educativos como quadro 
negro, flanelógrafo e álbum seriado, entre outros. 
3- no reconhecimento do problema, dentro de uma 
escola, levar em consideração a importância que os 

pais e as crianças atribuem à saúde bucal. 
4- dentre as ações que devem ser aplicadas, inclu-
em-se as reuniões de trabalho específicas com pro-

fessoras alunos e mães de alunos. 
O correto está em: 
a) 1, 2 e 3, apenas. 
b) 2, 3 e 4, apenas. 
c) 1 e 4, apenas. 
d) 1, 2, 3 e 4. 
e) 1 e 3 apenas. 

 
30 - São considerados conceitos básicos que devem 
ser transmitidos ao paciente, num programa educa-
tivo: 
1- após a remoção dos germes das superfícies dos 
dentes, eles reiniciam o seu crescimento para causar 

doença em 48 horas. 
2- os germes sozinhos não causam a cárie, pois 
precisam do açúcar para a produção dos ácidos. 
3- os cálculos também são considerados agentes 
etiológicos na doença periodontal e devem ser re-
movidos. 
4- apresentar uma técnica efetiva de escovação e 

uso de fio dental. 
O correto está em: 
a) 1, 2 e 3, apenas. 
b) 2, 3 e 4, apenas. 
c) 1 e 4, apenas. 
d) 1, 2, 3 e 4. 
e) 3 e 4 apenas 

 
31 – O procedimento de esterilização em vapor d'á-

gua sob pressão,em recipientes especiais, é deno-
minado: 
a) limpar. 
b) autoclavar. 

c) desinfectar. 
d) incandescer. 
e) flambar. 
 
32 - A higiene das mãos, para auxiliares e dentis-
tas,requer alguns procedimentos, EXCETO: 
a) ausência de relógios, anéis e pulseiras. 

b) manipulação com o cotovelo, com o pé ou acio-
namento automático de água e sabão. 
c) lavagem correta das mãos. 
d) uso de toalhas de pano. 
e) mangas arregaçadas até os cotovelos. 

 
33 - Quanto à organização do atendimento odonto-
lógico na Atenção Básica à Saúde assinale a alterna-
tiva incorreta. 

a) As Unidades de Saúde devem atuar com ações de 
promoção à saúde, prevenção de doenças e agra-
vos,tratamento e recuperação dos usuários do sis-
tema. 
b) Equipamentos sociais como: escolas, asilos, cen-
tros de educação infantil e outros espaços presentes 

na área de abrangência da Unidade de Saúde são 
inapropriados para o desenvolvimento de atividades 
coletivas em saúde bucal. 
c) O planejamento das ações de saúde bucal deve 

ser baseado em levantamentos epidemiológicos, 
indicadores de saúde e diagnóstico da realidade 
local. 

d) O atendimento à emergência visa eliminar ou 
controlar a dor. Hemorragia e traumatismo dentário 
são exemplos de emergências odontológicas. 
e) O atendimento programado destina-se a grupos 
priorizados (gestantes, idosos, pacientes especiais) 
ou de usuários que apresentam risco social de de-
senvolver doenças. 

 
34 - Alguns materiais odontológicos necessitam 
cuidados especiais na sua indicação ou manipulação. 
Sobre esse tema 
assinale a alternativa incorreta. 
a) O cimento de óxido de zinco eugenol nunca deve 

ser utilizado em cavidades a serem restauradas com 
resina composta. 
b) Para correta utilização do cimento de óxido de 
zinco eugenol deve-se chacoalhar o frasco de pó 
para homogeneizar as partículas e verificar se o 
líquido apresenta-se em condições ideais de uso, ou 
seja,amarelado e viscoso. 

c) O cimento de fosfato de zinco deve ser manipula-
do com espátula de manipulação flexível e placa de 
vidro grossa. A placa deve estar preferencialmente 
resfriada, porém nunca úmida. 
d) O tubo de resina composta e o frasco de adesivo 
dentinário devem ser mantidos bem fechados quan-
do não estiverem sendo utilizados, evitando contato 

com luminosidade. 
e) Deve-se evitar manipular o cimento de ionômero 

de vidro convencional com espátula de metal e placa 
de vidro. O ideal é utilizar espátula de manipulação 
de plástico e bloco de manipulação de papel imper-
meável 

 
35 - Considerando a regulamentação profissional 
para as atribuições do Auxiliar em Saúde Bucal-ASB, 
assinale alternativas incorreta: 
a) Organizar e executar atividades de higiene bucal; 
b) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas inter-
venções clínicas, inclusive em ambientes hospitala-

res. 
c) Selecionar moldeiras; preparar modelos em ges-
so;processar filme radiológico; preparar o paciente 
para atendimento. 
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d) Nos casos de emergência, na ausência do cirur-
gião dentista,o ASB pode realizar procedimentos de 
pequena complexidade como retirada de sutura e 
remoção de tecido cariado. 

e) Aplicar medidas de biossegurança no armazena-
mento,transporte, manuseio e descarte de produtos 
e resíduos odontológicos. 
 
36 - Considerando a lei 11.889 de 24 de dezembro 
de 2008, que Regulamenta no Brasil, o exercício das 

profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de 
Auxiliar em Saúde Bucal – ASB,assinale a alternativa 
correta 
a) Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, indepen-

dente da supervisão do cirurgião-dentista, processar 
filme radiográfico, preparar o paciente para o aten-
dimento,selecionar moldeiras, preparar modelos em 

gesso. 
b) Os valores das anuidades devidas aos Conselhos 
Regionais 
pelo Auxiliar em Saúde Bucal e das taxas correspon-
dentes aos serviços e atos indispensáveis ao exercí-
cio da profissão não podem ultrapassar 1/10 (um 
décimo) daqueles 

cobrados ao cirurgião-dentista. 
c) É facultado ao Auxiliar de Saúde Bucal e ao Técni-
co de 
Saúde Bucal, fazer propaganda de seus serviços em 
revistas, jornais ou folhetos especializados da área 
odontológica. 

d) É facultado ao Auxiliar de Saúde Bucal prestar 
assistência indiretamente, a paciente, sem supervi-
são do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde 
Bucal. 
e) O ASB deve ser orientado a exercer, em regiões 
estratégicas para as ações de caráter coletivo, a 
atividade 

de forma autônoma. 
 
37 -No que se refere aos materiais odontológicos, 
assinale a opção INCORRETA. 
a) As siliconas são materiais de moldagem. 
b) As resinas compostas podem ser autopolimerizá-
veis (ativação química) e fotopolimerizáveis (ativada 

por luz). 
c) O amálgama pode ser polido após 01 (uma) hora 

de sua condensação e escultura. 
d) O adesivo dentinário auxilia as resinas compostas 
a aderirem à estrutura dental. 
e) O cimento de ionômero de vidro restaurador pos-

sui maior resistência ao desgaste que o cimento de 
ionômero de vidro forrador. 
 

38 - A educação em saúde é uma das mais impor-
tantes estratégias para a promoção da saúde. Para 
que seja efetiva, é importante 
a) A descontextualização das diversas realidades, 

incluindo as possibilidades de mudança. 
b) Ignorar a linguagem popular, a fim de encami-
nhar uma construção conjunta da prática. 
c) O processo de educação em saúde, que deve 
capacitar os usuários para participar das decisões 
relativas à saúde. 

d) Uso de metodologias similares para diferentes 
grupos etários. 
e) Considerar irrelevantes à aprendizagem o respei-
to à individualidade e à cultura local. 

 
39 - Sobre higiene bucal e escovas dentárias, é IN-
CORRETO afirmar: 

a) A escova de dente deve ser, obrigatoriamente, 
trocada a cada 3 meses. 
b) Deve-se usar escovas de cerdas macias e cabeça 
pequena. 
c) As escovas não devem ser deixadas expostas a 
poeira e insetos. 
d) Várias escovas não devem ser guardadas em 

contato umas com as outras. 
e) As escovas devem ser trocadas sempre que as 
cerdas se abrirem. 
 
40 -Para o desenvolvimento do trabalho odon-
tológico, é primordial que se tenha algum co-

nhecimento dos equipamentos 
básicos que compõem o consultório odontoló-
gico. A respeito dos equipamentos, de suas 
características e de seu funcionamento, é 
CORRETO afirmar que 
a) existem cadeiras odontológicas do tipo semi au-
tomáticas, totalmente automáticas e totalmente 

automáticas com função volta zero. 
b) o mocho tem a função básica de fornecer as liga-
ções (intermediários e mangueiras) e os controles 
necessários para as peças de mão e a seringa de 
ar/água. 
c) o refletor é o componente do consultório odonto-
lógico que permite o posicionamento sentado do 

operador e da assistente junto à cadeira odontológi-
ca. 

d) os equipos podem ser do tipo com espelho exter-
no multifacetado ou com espelho dicroico (bifocal), 
sendo este último mais usado atualmente. 
e) o sistema de sucção, cuspideira, ultrassom e apa-

relho de raios x fazem parte da unidade auxiliar 
fixada ao lado da cadeira odontológica. 
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