
0304 – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

Página 1 de 10 

PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões 01 a 04: 
 

VERSOS ÍNTIMOS 
Augusto dos Anjos 

 
Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão – esta pantera- 

Foi tua companheira inseparável! 
 

Acostuma-te à lama que te espera! 
O homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 

 
Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mão vil que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija! 
 

QUESTÃO 01 

Não é correto afirmar sobre o texto lido: 
 
A) O eu lírico mostra-se pessimista em relação às pessoas e à vida; 
B) O texto é um soneto, formado de dois quartetos e dois tercetos; 
C) As pessoas que nos fazem felizes são as mesmas que nos machucam, fazem-nos sofrer: tal ideia aparece no último 

verso da terceira estrofe; 
D) Observa-se no poema um cientificismo capaz de suprimir a inquietação e os anseios do eu lírico; 
E) Há no poema uma interlocução com o leitor. 
 

QUESTÃO 02 

Considere as afirmações a respeito dos vocábulos do texto: 
 
I. Na palavra “ninguém” há mais letras que fonemas; 
II. Em “formidável” há ditongo oral decrescente; 
III. Na palavra “tua” tem hiato; 
IV. Em “companheira” há dois dígrafos. 
 
São verdadeiras, apenas as afirmativas: 
 
A) I e III; 
B) II e IV; 
C) I, II e III; 
D) I, III e IV; 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 03 

Em: “Se a alguém causa inda pena a tua chaga” O termo grifado exerce função sintática de: 
 
A) Sujeito; 
B) Objeto direto; 
C) Predicado; 
D) Complemento nominal; 
E) Adjunto adnominal. 
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QUESTÃO 04 

Na frase: “A mão que afaga” O termo grifado pertence a seguinte classe gramatical: 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Pronome indefinido; 
D) Adverbio; 
E) Conjunção explicativa. 
 
A história em quadrinhos abaixo servirá de base para as questões 05 e 06: 
 

 
 

QUESTÃO 05 

Analise as proposições sobre o aspecto linguístico das orações do texto: 
 
I. No primeiro quadrinho, o período “Foi minha mãe que me deu!” é composto de uma oração principal e uma oração 

subordinada substantiva, pois inicia-se pela conjunção integrante QUE; 
II. A vírgula usada no primeiro período do primeiro quadrinho: “Gostou, Susanita?” é usada para isolar o vocativo; 
III. No terceiro quadrinho, justifica-se o emprego do aonde por estar acompanhando verbo que indica movimento: 

“Aonde você vai?”; 
IV. No último quadrinho há uma frase verbal, constituindo um período simples. “vou lavar o dedo”. 
 
São verdadeiras, somente as afirmações contidas em: 
 
A) I e III; 
B) I, III e IV; 
C) II, III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 

QUESTÃO 06 

A palavra “negrinho” é formada pelo seguinte processo de formação de palavras: 
 
A) Composição por justaposição; 
B) Composição por aglutinação; 
C) Derivação prefixal; 
D) Derivação sufixal; 
E) Parassíntese. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa em que está correto o uso do sinal indicativo de crase: 
 
A) Fui à Brasília assistir ao jogo de abertura da Copa das Confederações; 
B) Voltamos à pé do trabalho por causa da greve de ônibus; 
C) Ele ficou cara à cara com o assaltante, mesmo assim não o reconheceu; 
D) Minha amiga resolveu juntar-se às pessoas nas manifestações contra o governo; 
E) Assisti à várias passeatas  de protesto na televisão. 
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QUESTÃO 08 

Marque a opção em que há erro no emprego da palavra 
destacada: 
 
A) Muitos emigrantes que chegaram ao Brasil no século 

passado contribuíram para o desenvolvimento do 
país; 

B) A peça que você está procurando, você a encontra na 
seção de roupas  masculinas; 

C) Agi como simples espectador nas reivindicações, 
apenas assiste, não participei efetivamente; 

D) Ele preza muito pelos amigos de infância; 
E) Em certas ocasiões é necessário agir com bastante 

discrição para não sermos inconvenientes. 
 

QUESTÃO 09 

No trecho de Clarice Lispector, foram suprimidos alguns 
elementos coesivos. Assinale a opção que completa 
corretamente, respectivamente, os espaços em branco. 
 
“É curioso __________ não sei dizer quem sou. Quer dizer, 
sei-o bem, __________ não posso dizer. __________ tenho 
medo de dizer __________ no momento em que tento falar 
não só não exprimo o que sinto como o que sinto se 
transforma lentamente no que eu digo.” 
 
A) Que; porém; No entanto; portanto; 
B) Como; mas; sobretudo; porque; 
C) Que; portanto; sobretudo; porque; 
D) Como; porém; embora; que; 
E) Como; logo; sobretudo; porque. 
 

QUESTÃO 10 

Marque a opção em que há erro de concordância: 
 
A) Já são mais de dez horas da noite; 
B) Ou o candidato do governo ou o da oposição ganhará 

a eleição; 
C) Confrontaram-se Brasil e Itália nas semifinais dos 

jogos; 
D) Entrou em campo o técnico e os jogadores; 
E) Faziam cinco anos depois daquela tragédia. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Considere a afirmação: “Se você vier então eu vou”. Uma 
afirmação equivalente a essa é: 
 
A) “Se você não vier então eu não vou”; 
B) “Se você vier eu não vou”; 
C) “Se eu for então você veio”; 
D) “Se eu não for então você veio”; 
E) “Se eu não for então você não veio”. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A negação da proposição “Não é verdade que meu filho 
não tem caráter” é: 
 
A) “Meu filho tem caráter”; 
B) “Meu filho não tem caráter”; 
C) “É verdade que meu filho tem caráter”; 
D) “É verdade que meu filho precisa ter caráter”; 
E) “Meu filho não é homem”. 
 

QUESTÃO 13 

Numa oficina estão três carros de três amigos. Um dos 
carros é branco, outro carro é azul e outro carro é 
vermelho. Os donos desses carros estão um com camisa 
branca, um com camisa azul e outro com camisa 
vermelha. Pedro está usando uma camisa da cor de seu 
carro. Sabe-se que nem o carro nem a camisa de Gabriel 
é vermelha. Se a camisa de Vinícius é azul então: 
 
A) O carro de Pedro é Azul e o de Gabriel é Branco; 
B) A camisa de Gabriel é azul e a de Pedro é Branca; 
C) O carro de Pedro é Azul e a camisa de Gabriel é 

Branca; 
D) A camisa de Pedro é vermelha e a de Gabriel é branca; 
E) O carro de Vinícius é branco e o carro de Pedro é 

Vermelho. 
 

QUESTÃO 14 

Considere um número inteiro e positivo ABC, em que A, 
B e C representam os algarismos das centenas, dezenas 
e unidades, respectivamente. Sabendo que a diferença 
ABC – CBA = 297 então podemos concluir que: 
 
A) A = C + 3; 
B) A = C – 2; 
C) A = C + 1; 
D) A = C – 3; 
E) A = C + 2. 
 

QUESTÃO 15 

Se todos os meus filhos gostam de sorvete, alguns de 
meus filhos gostam de pizza e nem todas as pessoas que 
gostam de pizza também gostam de sorvete então se 
Pedro: 
 
A) Gosta de pizza então ele gosta de sorvete; 
B) Pedro não gosta de pizza; 
C) Gosta de sorvete e de pizza então ele é meu filho; 
D) Gosta de pizza e é meu filho então ele gosta de 

sorvete; 
E) Gosta de sorvete então ele gosta de pizza. 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

As afirmações abaixo referem-se a um tema presente 
nas notícias que circulam na imprensa de todo o país 
atualmente: a realização de um Plebiscito. 
 
I. A Constituição Federal prevê duas formas de 

consulta à população para questões gerais: plebiscito 
e referendo; 

II. Só o Congresso Nacional pode convocar um 
plebiscito através de decreto legislativo; 

III. Quem define como e de que forma o plebiscito é feito 
é o Congresso Nacional; 

IV. Plebiscitos servem a questões objetivas e são 
adequados para que os eleitores digam “sim” ou 
“não” para um determinado projeto, sendo o voto 
obrigatório como em qualquer eleição. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras apenas as afirmações I, II e III; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Todas as afirmações são falsas; 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 17 

"Criado com o objetivo de estabilizar a economia 
brasileira, o Plano Real completa 19 anos. O plano foi 
desenhado pelo então ministro da Fazenda, Fernando 
Henrique Cardoso, durante o governo Itamar Franco, 
com a ajuda de economistas renomados, como André 
Lara Resende, Pedro Malan, Gustavo Franco, Pérsio 
Arida, Edmar Bacha, entre outros. O novo plano, que 
estabelecia uma nova moeda (o real), conseguiu aquilo 
que inúmeros outros planos econômicos fracassaram: 
acabou com a hiperinflação..” 
 
Sobre o Plano Real, NÃO é correto afirmar: 
 
A) O Plano Real era baseado em três pilares: a 

liberalização comercial, câmbio fixo e desindexação; 
B) A abertura comercial do país ao capital estrangeiro 

fez com que o país começasse a participar do 
comércio internacional e ganhasse alguma 
competitividade, devido à concorrência com produtos 
estrangeiros; 

C) A desindexação da economia fez com que os 
mecanismos de repasse automático da inflação, como 
gatilhos salariais, fossem reduzidos e permitissem a 
estabilização dos preços; 

D) O aumento das importações também marcou o 
período e foi viabilizado, sobretudo, pela manutenção 
do câmbio artificialmente desvalorizado. Com uma 
moeda mais forte, o Brasil importou mais e a oferta 
de produtos cresceu; 

E) O novo plano, que estabelecia uma nova moeda (o 
real), conseguiu aquilo em que inúmeros outros 
planos econômicos fracassaram: acabou com a 
hiperinflação. 

QUESTÃO 18 

“Os recentes protestos no Brasil colocaram os 
transportes públicos na agenda política do país. Após 
manifestações que pediam a redução do valor das 
tarifas, governos municipais cancelaram reajustes e 
congelaram os preços de ônibus, metrôs e trens em 
dezenas de cidades. Há também uma pressão para que 
os prefeitos tenham mais transparência na contratação 
das empresas que operam o setor e divulgue as 
planilhas de custos de serviços.” 
 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. A tarifa zero é a principal bandeira do Movimento 

Passe Livre (MPL), que desencadeou as passeatas em 
São Paulo e outras capitais. 

II. Segundo Eulina Nunes dos Santos, coordenadora do 
setor de Índices de Preços do IBGE, as manifestações 
de rua fizeram o comércio fechar suas portas por 
muitos dias. Comerciantes tiveram de baixar preços 
para recuperar o prejuízo, de acordo com ela. Essa 
situação contribuiu para a queda acentuada na 
inflação dos alimentos, de 0,31% em maio para 
0,04% em junho. 

III. A presença da seleção brasileira em Fortaleza 
provocou vários protestos contra a realização da 
Copa das Confederações no Brasil. As manifestações 
pelas ruas da capital cearense transcorreram de 
maneira pacífica, com a polícia apenas observando a 
movimentação dos participantes. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras apenas as afirmações I e II; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Todas as afirmações são falsas; 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 19 

Assinale a opção que contém erros nas informações 
apresentadas sobre o município de Eusébio, Estado do 
Ceará: 
 
A) Eusébio é um município brasileiro do Estado do 

Ceará. Localiza-se na Região Metropolitana de 
Fortaleza. Tem 79 km² de extensão e uma população 
estimada em 46 mil habitantes, segundo o último 
censo do IBGE; 

B) O topônimo Eusébio é uma alusão ao ex-Ministro da 
Justiça e Senador Eusébio de Queirós, autor da lei que 
extinguiu o tráfico de escravos no Brasil; 

C) A partir de Fortaleza o acesso ao município, pode ser 
feito por via terrestre através da rodovia 
Fortaleza/Aquiraz (CE 060). As demais lugarejos, 
sítios e fazendas são acessíveis (com franco acesso 
durante todo o ano) através de estradas asfaltadas ou 
carroçáveis; 

D) A maior concentração populacional encontra-se na 
zona urbana. A sede do município dispõe de 
abastecimento de água, fornecimento de energia 
elétrica, serviço telefônico, agência de correios e 
telégrafos, serviço bancário, hospitais, hotéis e ensino 
de 1° e 2° graus; 

E) Localizado a 15 minutos de Fortaleza, o município do 
Eusébio vem se consolidando pelo seu 
desenvolvimento social e econômico, atraindo 
principalmente empresas da área de construção civil, 
comércio e serviços. São mais de 3 mil empresas, 
sendo 150 indústrias de grande porte instaladas nos 
seus três polos industriais (dois deles no bairro 
Jabuti/Pedras, onde está localizada a Fábrica 
Fortaleza, e um na área central (Grande Sede). 

 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) Nelson Mandela foi um líder rebelde e, 

posteriormente, presidente da África do Sul de 1994 
a 1999. Seu nome verdadeiro é Rolihlahla Madiba 
Mandela. Principal representante do movimento 
antiapartheid, considerado pelo povo um guerreiro 
em luta pela liberdade, era tido pelo governo sul-
africano como um terrorista e passou quase três 
décadas na cadeia; 

B) Filho de um ilustre senador do império, José de 
Alencar cursou advocacia, mas logo tornou-se 
político, jornalista e escritor. Foi nessa última 
atividade que obteve maior destaque para a 
posteridade. Considerado o maior cronista brasileiro, 
Alencar criou uma literatura nacionalista, 
empregando um vocabulário e uma sintaxe típicos do 
Brasil e evitando o estilo lusitano, que até então 
prevalecia na literatura aqui produzida; 

C) Luís Inácio Lula da Silva é uma das mais expressivas 
figuras políticas da História do Brasil. Numa 
trajetória ímpar, de torneiro mecânico, que possui 
apenas o primário e líder sindical, chegou à 
Presidência da República, eleito em 2002. Foi líder 
das primeiras movimentações operárias no ABC 
paulista – o mais importante centro industrial 
brasileiro, após o golpe militar de 1964 –, bem como 
das grandes concentrações na Vila Euclides, em São 
Bernardo do Campo. Foi presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 
fundou o Partido dos Trabalhadores (PT) e, depois de 
29 anos sem eleições diretas no Brasil, concorreu 
pela primeira vez à Presidência da República; 

D) Décimo-primeiro filho de uma família de treze 
irmãos, Hélder Pessoa Câmara era filho de um 
jornalista e de uma professora. Aos quatorze anos 
entrou no Seminário da Prainha de São José, em 
Fortaleza, onde cursou filosofia e teologia.  Em 1931 

ordenou-se sacerdote. Foi nomeado logo depois 
diretor do Departamento de Educação do Estado do 
Ceará, exercendo este cargo por cinco anos. Mudou-
se então para o Rio de Janeiro, onde se destacou no 
desempenho de atividades sociais; 

E) Luiz Gonzaga do Nascimento era filho de Januário 
José Santos, lavrador e sanfoneiro, e de Ana Batista de 
Jesus, agricultora e dona de casa. Nasceu na cidade de 
Exu, Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912. 
Desde criança se interessou pela sanfona de oito 
baixos do pai, a quem ajudava tocando zabumba e 
cantando em festas religiosas, feiras e forrós. Luiz 
Gonzaga morreu em Recife (PE), em 2 de agosto de 
1989. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Para a prevenção da infecção cruzada na clínica 
odontológica, o profissional deve empregar processos 
de desinfecção e esterilização. Quanto a essas 
denominações, marque a alternativa correta: 
 
A) Desinfecção é a destruição ou remoção de todas as 

formas de vida de um dado material; 
B) Esterilização é a destruição ou remoção de todas as 

formas de vida de um dado material; 
C) Esterilização é a destruição dos microrganismos 

patogênicos, sem que haja, necessariamente a 
destruição de todos os microrganismos; 

D) Desinfecção é o conjunto de meios empregados, para 
impedir a penetração de microrganismos em locais 
que não os contenham; 

E) Esterilização é o conjunto de meios empregados, para 
impedir a penetração de microrganismos em locais 
que não os contenham. 

 

QUESTÃO 22 

A desinfecção do equipo odontológico e superfícies de 
bancadas pode ser feita com: 
 
A) Estufa; 
B) Autoclave; 
C) Hipoclorito de Sódio 2,5%; 
D) Álcool 70%; 
E) Álcool 96%. 
 

QUESTÃO 23 

O uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), 
assim como a assepsia, entre os atendimentos é de 
fundamental importância para prevenir a infecção 
cruzada no consultório odontológico. Quanto aos 
procedimentos de biossegurança, é incorreto afirmar: 
 
A) Os cirurgiões-dentistas devem lavar suas mãos e 

calçar luvas novas antes do tratamento de cada 
paciente e após remover e rejeitar as luvas, entre um 
paciente e outro e antes de deixar a sala operatória 
deve-se sempre lavar as mãos; 

B) As máscaras de proteção devem ser trocadas entre 
cada paciente ou descartadas ao espirrar ou 
respingar sangue ou outras secreções; 

C) Os óculos de proteção devem ser lavados com um 
agente de limpeza apropriado e, quando sujos 
visivelmente, devem ser desinfetados entre 
pacientes; 

D) Os vestuários protetores e os dispositivos de EPIs 
usados pelo cirurgião-dentista e auxiliar de saúde 
bucal devem ser removidos fora do consultório 
odontológico, uma vez que os equipamentos 
contaminados podem permanecer infectados por 
longos períodos devido à longa sobrevivência de 
alguns vírus, como o da hepatite B; 

E) A roupa protetora deve ser trocada pelo menos 
diariamente ou assim que se tornar suja visivelmente. 

QUESTÃO 24 

Sobre a esterilização dos instrumentais, marque a 
alternativa incorreta: 
 
A) O grau cirúrgico, utilizado em autoclave, é um papel 

sem amido que facilita a penetração do vapor; 
B) A identificação e a data de esterilização devem ser 

colocados no pacote antes da esterilização; 
C) Em casos de rompimento do grau cirúrgico, o mesmo 

pode ser vedado com fita crepe e utilizado 
normalmente; 

D) Quando esterilizados em autoclave, os invólucros 
bem empacotados mantêm os instrumentos estéreis 
por 30 dias com segurança; 

E) As caixas metálicas não perfuradas não podem ser 
usadas em autoclave. 

 

QUESTÃO 25 

Para o funcionamento adequado da autoclave é 
necessário: 
 
A) Água destilada; 
B) Água mineral; 
C) Álcool 70%; 
D) Sabão enzimático; 
E) Clorexidina 2%. 
 

QUESTÃO 26 

O ministério da Saúde no Manual de Controle de 
Infecção Hospitalar (Brasil, 1994) recomendou a 
classificação de Spaulding para objetos inanimados, 
conforme o risco potencial de transmissão de infecção 
que apresentam. Nessa classificação, os materiais 
considerados como artigos semicríticos são: 
 
A) Todos aqueles que não entram em contato direto com 

o paciente; 
B) Objetos que devem ser obrigatoriamente 

esterilizados ao serem utilizados; 
C) Todos aqueles que entram em contato apenas com 

mucosa íntegra, capaz de impedir a invasão dos 
tecidos subepiteliais; 

D) Todos aqueles que penetram nos tecidos 
supepiteliais e no sistema; 

E) Instrumentos que tocam em pele e mucosa não 
íntegras. 
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QUESTÃO 27 

Quanto ao isolamento do campo operatório, marque a 
afirmativa correta: 
 
A) O isolamento absoluto, como o próprio nome indica, 

isola os dentes apenas da unidade bucal, não os 
isolando do meio bucal; 

B) O isolamento relativo visa eliminar a saliva através 
do uso do dique de borracha, mantendo o campo 
operatório totalmente livre de umidade; 

C) Os grampos servem para manter o lençol de borracha 
em posição estável junto aos dentes. Existem dois 
tipos, um para dentes superiores e outro para os 
inferiores; 

D) O arco de Young é um arco em forma de ‘‘U’’ com 
pequenas projeções que prendem a borracha, 
mantendo-o na posição adequada; 

E) A pinça porta grampo de Palmer é utilizada para 
perfurar o lençol de borracha na região 
correspondente aos dentes que serão isolados. 

 

QUESTÃO 28 

Qual desses instrumentos não é utilizado durante um 
procedimento cirúrgico? 
 
A) Espelho; 
B) Alavanca; 
C) Hollemback; 
D) Fórceps; 
E) Lâmina de bisturi. 
 

QUESTÃO 29 

A seringa que é utilizada pelo cirurgião-dentista em 
atendimentos de rotina que necessitam de anestesia é 
denominada: 
 
A) Carpule; 
B) Luer-Lok; 
C) Tríplice; 
D) Plástica descartável; 
E) Porta-agulha. 
 

QUESTÃO 30 

Dentre os materiais e instrumentais abaixo, quais são 
essenciais para realização de uma restauração de 
amálgama? 
 
A) Pote dappen, porta-amálgama, espátula 24, tiras de 

poliéster e papel carbono; 
B) Pote dappen, porta-amálgama, calcador, hollemback, 

brunidor e papel carbono; 
C) Placa de vidro, porta-amálgama, espátula 24 e 

brunidor; 
D) Placa de vidro, porta-amálgama, espátula 24 e papel 

carbono; 
E) Porta-amálgama, sistema adesivo, hollemback e 

brunidor. 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Em estabelecimentos odontológicos podem ser 
encontrados resíduos de diferentes tipos, tais como os 
resíduos perfurocortantes. Para que se evitem injúrias 
àqueles que os manipulam, alguns cuidados devem ser 
tomados: 
 
A) O local adequado para o descarte de infectantes 

perfurocortantes deve ser em recipientes estanques, 
rígidos, com tampa e identificados, localizados no 
local de sua geração; 

B) O local adequado para o descarte deve ser o saco 
branco leitoso. Estes sacos são padronizados pela 
ABNT - NBR 9190 e NBR 9191, de 1993. A lixeira da 
sala de aplicação deve dispor de pedal para evitar o 
contato manual com a tampa; 

C) O local adequado para o descarte deve ser em pacotes 
plásticos para lixo, escuros, destinados à coleta de 
lixo municipal; 

D) As agulhas sempre devem ser reencapadas, podendo 
ser entortadas, quebradas ou retiradas da seringa 
com as mãos; 

E) Os recipientes específicos para descarte de materiais 
devem ser preenchidos até o limite de sua capacidade 
total e devem ser colocados, de preferência, distante 
do local onde é realizado o procedimento. 

 

QUESTÃO 32 

Para o gerenciamento adequado dos Resíduos de 
Serviços de Saúde (RSS), um conjunto de procedimentos 
técnicos amparados em base legal que visa minimizar a 
produção de resíduos, tratá-los e encaminhá-los de 
forma segura ao destino final, deve ser realizado. A 
ordem das etapas de gerenciamento dos RSS, de acordo 
com a CONAMA, é: 
 
A) Acondicionamento, transporte da prefeitura e 

destinação final; 
B) Acondicionamento, transporte interno, transporte 

externo e armazenamento; 
C) Segregação, acondicionamento, transporte da 

prefeitura e armazenamento; 
D) Segregação, acondicionamento, identificação, 

armazenamento, reciclagem, transporte externo e 
destinação final; 

E) Segregação, acondicionamento, identificação, coleta 
interna, transporte interno, armazenamento, 
tratamento, transporte externo e destinação final. 

 

QUESTÃO 33 

É vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal: 
 
A) Organizar e executar atividades de higiene bucal; 
B) Processar filme radiográfico; 
C) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas 

intervenções clínicas, inclusive em ambientes 
hospitalares; 

D) Preparar modelos em gesso; 
E) Fazer propaganda de seus serviços, mesmo em 

revistas, jornais ou folhetos especializados da área 
odontológica. 
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QUESTÃO 34 

Diversos fatores influenciam na qualidade da imagem 
radiográfica, dentre eles o equipamento de raios X, o 
receptor de imagem, o processamento, o paciente, o 
operador e a técnica radiográfica. Com base nisso, 
marque a alternativa correta: 
 
A) Radiografias muito claras podem ser causadas por 

superexposição, tempo excessivo na revelação e 
filmes velhos; 

B) Radiografias muito escuras podem ser causadas por 
subexposição, solução reveladora muito diluída e 
tempo inadequado na revelação; 

C) Radiografias com marcas podem ser causadas por 
filme dobrado pelo operador e manuseio inadequado 
do filme na câmara escura como dobras e impressão 
digital; 

D) Radiografias com boa nitidez podem ser obtidas 
quando há movimento do paciente, dobra excessiva 
do filme e superexposição; 

E) A colocação adequada do cabeçote pelo operador 
pode causar alongamento, sobreposição e meia lua. 

 

QUESTÃO 35 

Resina composta, selante, fosfato de zinco e alginato são 
materiais odontológicos utilizados respectivamente em: 
 
A) Cimentação, prevenção, restauração e moldagem; 
B) Cimentação, restauração, moldagem e prevenção; 
C) Restauração, cimentação, prevenção e moldagem; 
D) Restauração, prevenção, cimentação e moldagem; 
E) Restauração, cimentação, moldagem e prevenção. 
 

QUESTÃO 36 

Dentre os instrumentais abaixo, qual não deve ser 
esterilizado por meios físicos? 
 
A) Seringa carpule; 
B) Espelho; 
C) Hollemback; 
D) Cone de guta percha; 
E) Lima endodôntica K-File. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

De acordo com a Lei 11.889 de 2008, que regulamenta o 
exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal 
(TSB) e de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), marque a 
alternativa correta: 
 
A) O técnico em saúde bucal (TSB) passa a se chamar 

técnico em higiene dental (THD) e o auxiliar em 
saúde bucal (ASB) passa a se chamar auxiliar de 
consultório dentário (ACD); 

B) O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em Saúde 
Bucal não são obrigados a se inscrever no Conselho 
Regional de Odontologia; 

C) Os valores das anuidades devidas aos Conselhos 
Regionais pelo Auxiliar em Saúde Bucal e das taxas 
correspondentes aos serviços e atos indispensáveis 
ao exercício das profissões não podem ultrapassar, 
1/10 (um décimo) daqueles cobrados ao cirurgião-
dentista; 

D) Compete ao auxiliar em saúde bucal supervisionar, 
sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos 
técnicos em saúde bucal; 

E) O cirurgião-dentista que, tendo Técnico em Saúde 
Bucal ou Auxiliar em Saúde Bucal sob sua supervisão 
e responsabilidade, permitir que esses, sob qualquer 
forma, extrapolem suas funções específicas não 
responderá perante os Conselhos Regionais de 
Odontologia. 

 

QUESTÃO 38 

Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), marque a alternativa correta: 
 
A) O jaleco deve ser usado rotineiramente no 

atendimento odontológico, já que várias pesquisas 
têm demonstrado contaminação dos cabelos dos 
dentistas e de seus auxiliares; 

B) A máscara descartável deve ser usada para evitar que 
respingos de sangue ou secreções corpóreas atinjam 
os olhos do paciente, do profissional ou do pessoal 
auxiliar; 

C) O uso dos óculos de proteção promove proteção 
contra a inalação ou ingestão de aerossóis, 
protegendo as regiões da boca e nariz; 

D) O uso da máscara descartável é essencial, pois 
aerossóis, gotas de sangue e saliva, formados durante 
o tratamento dentário, vão contaminar o vestuário do 
dentista e de seu auxiliar; 

E) As luvas devem ser usadas para a proteção do 
profissional e de seus pacientes, quando forem tocar 
em sangue, saliva, mucosa e tecidos. Devem ser 
trocadas a cada atendimento odontológico. 
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QUESTÃO 39 

Quanto aos procedimentos de moldagem, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) Molde é a reprodução em negativo da boca; 
B) Molde é a reprodução fiel da boca; 
C) Modelo é a reprodução fiel da boca; 
D) Modelo é a reprodução positiva da boca, obtida a 

partir de um molde; 
E) Moldeira é o dispositivo que serve para conter o 

material de moldagem, colocando-o em íntimo 
contato com a região a ser moldada e possibilita a 
remoção do molde sem distorções. 

 

QUESTÃO 40 

Dentre os mais diversos resíduos gerados nos serviços 
de saúde, os resíduos contaminados por mercúrio 
representam um problema de saúde pública e 
ambiental, causando uma variedade de efeitos nocivos 
em todo o mundo. Marque a alternativa correta 
relacionada à coleta do resíduo de amálgama 
odontológico: 
 

A) Os resíduos de amálgama devem ser armazenados 
em recipiente dotado de boca larga e de material 
inquebrável. Deixar uma lâmina de água sobre o 
resíduo. Manter o recipiente hermeticamente fechado 
e em local de baixa temperatura, isento de luz solar 
direta; 

B) Os resíduos de amálgama devem ser armazenados 
em recipiente dotado de boca larga e de material 
inquebrável. Preencher o recipiente com formol. 
Manter o recipiente hermeticamente fechado e em 
local de baixa temperatura, isento de luz solar direta; 

C) O lençol de borracha do isolamento absoluto deve ser 
descartado junto com o amálgama, visto que na 
maioria das vezes, entra em contato com o amálgama; 

D) Os resíduos de amálgama podem ser armazenados 
junto com algodões, gazes, palitos, lâminas de matriz 
de aço e quaisquer outros tipos de contaminante; 

E) Os resíduos de amálgama devem ser armazenados 
em plásticos com desinfetante devido à toxicidade da 
liga de prata. 

 

QUESTÃO 41 

Durante a utilização de aparelhos de Raio-X próprios 
para radiografias intra-orais, alguns cuidados são 
necessários. Assinale a alternativa correta: 
 

A) Os filmes ultrarrápidos exigem uma quantidade 
menor de radiação, o que é mais prejudicial aos 
pacientes; 

B) Os filmes ultrarrápidos exigem uma quantidade 
maior de radiação, o que é mais prejudicial aos 
pacientes; 

C) O filme radiográfico deve ser embalado de forma 
unitária, em plástico filme, antes de ser levado à boca 
do paciente; 

D) Os aventais de chumbo e protetores de tireoide 
devem ser utilizados apenas em grávidas; 

E) Não há necessidade do cirurgião –dentista utilizar 
luvas de procedimento durante a tomada radiográfica 
intrabucal. 

QUESTÃO 42 

Qual a sequência correta que envolve o processamento 
de uma radiografia periapical? 
 
A) Fixador, revelador e água; 
B) Fixador, água, revelador e água; 
C) Revelador, fixador e água; 
D) Revelador, água, fixador e água; 
E) Revelador, fixador, água e fixador. 
 

QUESTÃO 43 

As fichas clínicas e a anamnese devem ser assinadas: 
 
A) Somente pelo cirurgião-dentista; 
B) Pelo cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal; 
C) Pelo cirurgião-dentista e paciente ou responsável; 
D) Pelo médico responsável pelo paciente e cirurgião-

dentista; 
E) Não precisam ser assinadas, pois não têm valor legal. 
 

QUESTÃO 44 

O cimento de ionômero de vidro apresenta-se na forma 
pó + líquido e sofre reação de presa. Quanto à sua 
manipulação, assinale a alternativa correta: 
 
A) A concha dosadora com o pó deve estar sempre pela 

metade, para que não haja pó em excesso; 
B) A porção do pó dosada não deve ser dividida, para 

agilizar o processo de aglutinação; 
C) Ao aplicar o líquido, o frasco deve estar na posição 

horizontal, de modo a permitir a saída livre da gota; 
D) A quantidade de pó deve ser sempre duas vezes 

maior que a de líquido, pois o excesso de líquido 
reduz a adesividade; 

E) Após a finalização, a massa obtida deve ser 
homogênea e com brilho úmido em sua superfície. 

 

QUESTÃO 45 

Na tentativa de prevenir a doença cárie na superfície 
oclusal, podemos lançar mão de um procedimento 
reconhecidamente eficaz. Que procedimento é esse? 
 
A) Restauração de amálgama; 
B) Proteção pulpar com cimento de hidróxido de cálcio; 
C) Proteção pulpar com cimento de ionômero de vidro; 
D) Selamento das cúspides; 
E) Selamento de fóssulas e fissuras. 
 

QUESTÃO 46 

O flúor desempenha um papel importante na prevenção 
e controle da doença cárie e tem sido objeto de muitos 
estudos. Qual o mecanismo de ação dessa substância? 
 
A) Funciona como um bloqueador, que impede o acesso 

da cárie; 
B) Diminui a desmineralização e ativa a remineralização 

do dente; 
C) É um antibiótico anticariogênico; 
D) É uma substância cariostática; 
E) Aumenta a desmineralização do dente. 
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QUESTÃO 47 

Os fluoretos podem ser utilizados de forma sistêmica ou 
tópica. Com base nisso, marque a alternativa correta: 
 
A) Flúor na água, flúor no sal e bochechos são formas de 

uso sistêmico; 
B) Bochechos, gel e dentifrícios são formas de uso 

tópico; 
C) Flúor na água, flúor no leite e vernizes são formas de 

uso sistêmico; 
D) Gel, vernizes e suplementos dietéticos são formas de 

uso tópico; 
E) Flúor na água, flúor no açúcar e dentifrícios são 

formas de uso sistêmico. 
 

QUESTÃO 48 

É um dos fatores determinantes para a alta incidência 
de cáries em crianças: 
 
A) Uso de antibióticos, como a Tetraciclina; 
B) Baixa taxa de cálcio na dieta; 
C) Baixa taxa de carboidratos na dieta; 
D) Alta taxa de açúcares na dieta; 
E) Alta taxa de lipídeos na dieta. 
 

QUESTÃO 49 

Os principais agravos que acometem a saúde bucal e 
que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em 
virtude de sua prevalência e gravidade são: cárie 
dentária, doença periodontal, câncer bucal, 
traumatismos dentários e mal oclusão. Um dos fatores 
de risco para cada um deles, respectivamente, é: 
 
A) Consumo excessivo e frequente de açúcar; Ausência 

do controle de placa; Tabagismo; Falta de uso de 
instrumentos de proteção contra acidentes; 
Hereditariedade; 

B) Ausência do controle de placa; Consumo excessivo e 
frequente de açúcar; Tabagismo; Hereditariedade; 
Falta de uso de instrumentos de proteção contra 
acidentes; 

C) Consumo excessivo e frequente de açúcar; Bom 
controle de placa; Tabagismo; Falta de uso de 
instrumentos de proteção contra acidentes; 
Hereditariedade; 

D) Consumo baixo de açúcar; Ausência do controle de 
placa; Tabagismo; Falta de uso de instrumentos de 
proteção contra acidentes; Hereditariedade; 

E) O consumo excessivo de açúcar é fator de risco para 
todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

De acordo com a Lei nº 8080 de 1990, entende-se por 
_______________ um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. 
 
A) Vigilância Epidemiológica; 
B) Vigilância Sanitária; 
C) Educação em Saúde; 
D) Promoção de Saúde; 
E) Universalidade. 
 
 
 







