
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 06/11/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI 

EDITAL 001/2022 

 

CARGO: 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 

 
Precisamos lavar verduras, legumes e frutas antes de comer? 
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Após comprar frutas, legumes e verduras, você é daquele tipo que come imediatamente ou daqueles 
que preferem lavar antes de consumir? 

Nos últimos anos, uma conscientização maior em relação aos germes deixou muitos de nós 
cautelosos com a limpeza dos alimentos frescos — e agora há vários produtos de higienização no mercado 
para ajudar nesse trabalho. 

Mas, em primeiro lugar, será que realmente precisamos lavar alguma fruta, legume ou verdura? 
A resposta é sim, de acordo com o cientista de alimentos Stuart Farrimond. 
―A coisa certa a fazer é lavar suas frutas, legumes e verduras porque pode haver muitos patógenos 

nocivos e perigosos, bactérias que podem ser prejudiciais‖, afirmou o especialista ao programa de rádio 
Mornings, da BBC. 

―Você não sabe quem manuseou isso, você não sabe quais bactérias e quais germes estão no solo e 
até mesmo se foi lavado antes de chegar ao supermercado." 

Farrimond lembra que vale a pena lavar frutas, legumes e verduras porque pode haver resíduos 
remanescentes de pesticidas em suas superfícies. 

―Algumas frutas como laranja e melão, por exemplo, não importa o que você faça, ainda haverá 
agrotóxicos dentro delas, o que é meio deprimente. Os pesticidas que pulverizam sobre eles são chamados de 
sistêmicos, então passam por toda a planta, e por isso estão no seu interior.‖ 

―Coisas como uvas, morangos, folhas de salada, vão ter alguns resíduos de pesticidas na superfície. E 
então [nestes casos] vale a pena lavar porque você vai conseguir tirar um pouco.‖ 

Com inúmeros produtos no mercado, será que vale a pena investir em uma ajudinha extra para se 
livrar dos germes? 

De acordo com Farrimond, não. 
―Não use nenhum tipo de spray ou qualquer tipo de sabão... Porque isso, na verdade, está 

adicionando mais produtos químicos às suas frutas, legumes e verduras‖, adverte. 
―Da mesma forma que você não gostaria de usar detergente na maçã, porque quando você come, 

pode sentir um pouco o gosto de detergente." 
―Você não precisa de mais nada além de água corrente e esfregar o produto.‖ 
Se o alimento for consumido cru, algumas instituições, como o Ministério da Saúde, recomendam 

mergulhá-los numa bacia que tenha uma mistura de água e hipoclorito de sódio por cerca de 15 minutos. 
Depois, basta lavar em água corrente e secar antes de comer ou de guardar na despensa ou na geladeira, 
dependendo do alimento. 

Para cada litro d‘água deve-se acrescentar uma colher de sopa de hipoclorito, orientam os 
especialistas. 

Você pode encontrar esse produto à venda em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Ele 
também está disponível gratuitamente em alguns postos de saúde. 

Esse rito de limpeza não precisa ser seguido à risca nos vegetais que são descascados e cozidos, 
como a batata e a mandioca. O próprio fogo já vai eliminar os micro-organismos potencialmente danosos. 

Muitas vezes, os produtos frescos são rotulados como ―lavados e prontos para comer‖ — nestes 
casos, será que realmente precisamos colocá-los embaixo da torneira também? 

―Nós provavelmente deveríamos‖, recomenda Farrimond. 
Ele observa que não podemos saber se a lavagem foi realizada em ambiente estéril ou se o item foi 

colocado na água e manuseado novamente. 
―Se você quer ter segurança, eu diria que lave‖, acrescenta. 
―Em última análise, lavar vai te ajudar, [embora] não elimine todos os riscos de tudo.‖ 

 
Precisamos lavar verduras, legumes e frutas antes de comer?. Disponível em: Precisamos lavar verduras, legumes e frutas antes de comer? - 

BBC News Brasil /. Acesso em 30 de agosto de 2022 (com alterações). 
  
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/como-escolher-higienizar-e-armazenar-frutas-verduras-e-legumes
https://www.bbc.com/portuguese/geral-62462529
https://www.bbc.com/portuguese/geral-62462529
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01. É possível afirmar, a partir da leitura do texto, que  
 

(A) não adianta em nada lavar laranja e melão, pois sempre estarão contaminados, até mesmo externamente. 
(B) os produtos com o rótulo "lavados e prontos para comer" não devem ser lavados em hipótese alguma, pois 

já estão prontos para o consumo. 
(C) apenas uvas, morangos, folhas de salada devem ser lavados, pois somente deles se podem extrair 

resíduos. 
(D) a ação de lavar os alimentos é importante, ainda que não haja a eliminação de todos os riscos. 
(E) a batata e a mandioca, ainda que descascadas e cozidas, não podem prescindir dos ritos de limpeza. 

 
02. A partir do trecho ―Nos últimos anos, uma conscientização maior em relação aos germes deixou muitos de nós 

cautelosos com a limpeza dos alimentos frescos — e agora há vários produtos de higienização no mercado para 
ajudar nesse trabalho‖ (linhas 03 a 05), julgue os itens abaixo: 

 
I. A vírgula após o vocábulo ‗anos‘ se justifica porquanto separa uma expressão adverbial de tempo; 
II. A troca do vocábulo ‗germes‘ pelo vocábulo ‗bactérias‘ exigiria o uso do acento grave antes deste; 
III. A troca da forma verbal ‗há‘ pelo verbo ‗existir‘ exigiria a flexão de número plural para este último. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
03. O pronome ‗isso‘ (linha 11) refere-se a: 
 

(A) ―muitos patógenos nocivos e perigosos‖. 
(B) ―bactérias que podem ser prejudiciais‖. 
(C) ―suas frutas, legumes e verduras‖. 
(D) ―A coisa certa a fazer é lavar‖. 
(E) ―especialista ao programa de rádio Mornings‖. 

 
04. Levando-se em conta o trecho ――Não use nenhum tipo de spray ou qualquer tipo de sabão... Porque isso, na 

verdade, está adicionando mais produtos químicos às suas frutas, legumes e verduras‖, adverte‖ (linhas 23 e 
24), julgue os itens abaixo: 

 
I. As reticências no trecho podem ser substituídas por uma vírgula, sem a necessidade de qualquer outra 

alteração no trecho; 
II. O pronome ‗isso‘ se refere especificamente ao trecho ‗qualquer tipo de sabão, uma vez que é a expressão 

mais próxima do pronome; 
III. O uso do acento grave está incorretamente empregado, uma vez que não se pode usá-lo antes de pronome 

possessivo. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
05. A recorrência ao nome de ‗Stuart Farrimond‘ (‗Farrimond‘) confere ao texto 
 

(A) um caráter opinativo. 
(B) um caráter descritivo. 
(C) um caráter narrativo. 
(D) um caráter de autoridade. 
(E) um caráter apelativo. 
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06. A paráfrase para o trecho ―Você pode encontrar esse produto à venda em feiras livres, supermercados, 
farmácias e hortifrutis. Ele também está disponível gratuitamente em alguns postos de saúde‖ (linhas 34 e 35) 
que mais se aproxima do sentido original e que mantém a correção gramatical é: 

 
(A) A gente pode encontrar esse produto à venda em diversos espaços públicos, nos quais também estão 

disponíveis gratuitamente em alguns postos de saúde. 
(B) É possível encontrar esse produto à venda em alguns estabelecimentos comerciais. Tal produto também 

está disponível, sem custos, em alguns postos de saúde. 
(C) Todos nós podemos encontrar esse produto à venda em atividades comerciais. Ele também está disponível 

de graça em muitos postos de saúde. 
(D) Tu compras esse produto em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Ele também, está 

disponível gratuitamente em alguns postos de saúde. 
(E) Você encontra esse produto na venda em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Esse produto 

também, é oferecido gratuitamente em alguns postos de saúde.  
 
07. A partir do trecho ―Se o alimento for consumido cru, algumas instituições, como o Ministério da Saúde, 

recomendam mergulhá-los numa bacia que tenha uma mistura de água e hipoclorito de sódio por cerca de 15 
minutos‖ (linhas 28 e 29), julgue os itens abaixo: 

 
I. A troca do vocábulo ‗Se‘ por ‗Quando‘ não altera o sentido do enunciado; 
II. A forma verbal ‗recomendam‘ deveria estar no singular, pois concorda com ‗Ministério da Saúde‘; 
III. O vocábulo ‗que‘ pode ser trocado, sem prejuízo sintático-semântico, por ‗na qual‘. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
08. A partir do trecho ―Esse rito de limpeza não precisa ser seguido à risca nos vegetais que são descascados e 

cozidos, como a batata e a mandioca‖ (linhas 36 e 37), julgue os itens abaixo: 
 

I. Se fosse utilizada uma vírgula antes do pronome ‗que‘, não haveria nenhuma mudança de sentido; 
II. A vírgula utilizada depois da palavra ‗cozidos‘ tem valor semântico exemplificativo; 
III. A alteração de número singular para plural da palavra ‗limpeza‘ exigiria alteração na concordância da forma 

verbal ‗precisa‘. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
09. A palavra abaixo que segue a mesma regra de acentuação da palavra ‗estéril‘ (linha 41) é: 
 

(A) ‗bactérias‘ (linha 09). 
(B) ‗até‘ (linha 12). 
(C) ‗Ministério‘ (linha 28). 
(D) ‗disponível‘ (linha 35). 
(E) ‗também‘ (linha 35). 

 
10. A expressão ―ambiente estéril‖ (linha 41) significa no contexto em que ocorre: 
 

(A) ambiente infértil. 
(B) ambiente improdutivo. 
(C) ambiente árido. 
(D) ambiente infecundo. 
(E) ambiente asséptico. 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/como-escolher-higienizar-e-armazenar-frutas-verduras-e-legumes
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11. ―No SUS, a diretriz que corresponde a distribuição de poder político, de responsabilidades e de recursos da 
esfera federal para a estadual e municipal, tendo como objetivo a consolidação dos princípios e diretrizes do 
SUS‖. O enunciado refere-se a uma diretriz do SUS, marque a opção CORRETA: 
 
(A) Acolhimento. 
(B) Regionalização e hierarquização. 
(C) Descentralização. 
(D) Participação da comunidade. 
(E) Defesa dos direitos dos usuários. 

 
12. A Política Nacional de Humanização (PNH) estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários 

para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes 
produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e à corresponsabilidade dos 
profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. Considerando os princípios e diretrizes 
que norteiam a PNH, marque a opção INCORRETA: 
 
(A) Transversalidade. 
(B) Dissociabilidade entre atenção e gestão. 
(C) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 
(D) Acolhimento. 
(E) Clínica ampliada e compartilhada. 

 
13. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores 

envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como 
movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Considerando os 
princípios da Atenção Básica, associe as colunas: 

 
I – Universalidade (    ) é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às 

necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e 
manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da 
reabilitação, da redução de danos e dos cuidados paliativos. 

(    ) possibilita o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da 
Rede de Atenção à Saúde - RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e 
promovendo a vinculação e a corresponsabilização pela atenção às suas 
necessidades de saúde. 

(    ) oferta de cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde 
e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à 
saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. 

II – Equidade 
III - Integralidade 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA. 
 
(A) I, II e III. 
(B) II, I e III. 
(C) III, I e II. 
(D) I, III e II. 
(E) III, II e I. 

 
14. Considerando o princípio de equidade do SUS, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Os serviços de saúde devem ter caráter preventivo. 
(B) O reconhecimento da pluralidade e a da diversidade da condição humana nas suas necessidades e nas 

suas potencialidades é a concepção de um espaço regulador das diferenças. 
(C) Os serviços de saúde devem ter caráter curativo. 
(D) A saúde é um direito individual garantido mediante pagamento e respectiva cobertura. 
(E) O princípio apresenta-se apenas como o direito à saúde garantido mediante políticas públicas, sem 

considerar alimentação, educação e habitação. 
 
 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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15. As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas 
específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas 
e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal. Considerando as atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na 
Atenção Básica, analise as formulações abaixo e marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
 
(      ) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando 

grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 
(      ) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, exceto 

aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como na oferta 
nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB. 

(      ) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras 
doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de importância local, 
considerando tais ocorrências para o planejamento de ações de prevenção, proteção e recuperação em 
saúde no território. 

(      ) Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados/compensados com algum 
grau de dependência para as atividades da vida diária e que não podem se deslocar até a Unidade 
Básica de Saúde. 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA. 
 
(A) V, F, V e V. 
(B) F, F, V e V. 
(C) V, V, F e F. 
(D) F, V, V e V. 
(E) F, F, F e V. 

 
16. Referente às diretrizes gerais para a implementação da PNH nos diferentes níveis de atenção, marque a opção 

INCORRETA: 
 
(A) Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os profissionais e a 

administração, promovendo a gestão participativa.  
(B) Implementar um sistema de comunicação e de informação que promova o autodesenvolvimento e reduza o 

compromisso social dos trabalhadores de saúde. 
(C) Estimular práticas resolutivas, racionalizar e adequar o uso de medicamentos, eliminando ações 

intervencionistas desnecessárias. 
(D) Reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes 

práticas terapêuticas e corresponsabilidade de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção 
de saúde. 

(E) Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, respeitando a privacidade e promovendo uma ambiência 
acolhedora e confortável. 

17. Os valores e os princípios configuram-se como expressões fundamentais de todas as práticas e ações no campo 
de atuação da promoção da saúde. Considerando os valores e princípios da Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS), marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
 

(      ) Reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da 
saúde e da vida. 

(      ) Considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a 
corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua 
concretização. 

(      ) Adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a 
intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade. 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA. 
 

(A) V, F e V. 
(B) F, F e V. 
(C) V, F e F. 
(D) F, F e F. 
(E) V, V e V. 
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18. Referente às iniciativas e às ações do ―Pactos em Defesa do SUS‖, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e pelo desenvolvimento da cidadania, tendo a 
questão da saúde como um direito secundário. 

(B) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, somente nos limites institucionais do SUS. 
(C) Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, exceto os que lutam pelos direitos da 

saúde e cidadania. 
(D) Aprovação do orçamento do SUS, composto somente pelos orçamentos dos Estados e Municípios, 

explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde de acordo com a 
Constituição Federal. 

(E) Estabelecimento através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, a promoção da cidadania e a 
garantia de financiamento. 

 

19. O Pacto de Gestão do SUS estabelece os blocos de financiamento para custeio. Considerando o bloco das 
estratégias compostas pela ―Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal, Compensação de 
Especificidades Regionais, Fator de Incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas e Incentivo à Saúde no 
Sistema Penitenciário‖, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Assistência Farmacêutica. 
(B) Atenção da Média e Alta Complexidade. 
(C) Vigilância em Saúde. 
(D) Atenção Básica. 
(E) Gestão do SUS. 

 

20. De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), considere as atividades que são 
competências comuns a todas as esferas do setor Saúde e marque a opção CORRETA: 
 

(A) Promover a articulação com os estados e com os municípios para o apoio à implantação e à implementação 
da PNPS. 

(B) Promover a articulação com os municípios para apoio à implantação e à implementação da PNPS. 

(C) Apresentar, no Conselho Municipal de Saúde, estratégias, programas, planos e projetos de promoção da 
saúde. 

(D) Fomentar normas e regulamentos para o desenvolvimento seguro, saudável e sustentável em ambientes, 
comunidades, municípios e territórios. 

(E) Implantar e implementar a PNPS, no âmbito do seu território, respeitando as especificidades locorregionais. 
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21. O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e 

auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado. 
Analise as assertivas abaixo: 

 
I. Constitui direito fundamental dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal recusar-se a exercer a 

profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres; 
II. Os profissionais técnicos e auxiliares devem comunicar ao Conselho Regional fatos de que tenham 

conhecimento e caracterizem possível infringência do Código de Ética Odontológica e das normas que 
regulam o exercício da Odontologia; 

III. Constitui dever das categorias técnicas e auxiliares zelar pela saúde e pela dignidade do paciente e 
resguardar o sigilo profissional; 

IV.  Os profissionais técnicos e auxiliares podem aproveitar-se de situações decorrentes da relação 
profissional/paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política; 

V. Não constitui infração ética com o paciente, delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuições 
exclusivas da profissão de cirurgião-dentista.  
 

Marque a opção CORRETA: 
 
(A) Estão corretas as assertivas I, II e IV. 
(B) Estão corretas as assertivas I, II e V. 
(C) Estão corretas as assertivas II, III e IV. 
(D) Estão corretas as assertivas I, II e III. 
(E) Estão corretas as assertivas III, IV e V. 

 
22. Alguns dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a 

serem operacionalizados na Atenção Básica estão descritos abaixo. Diante disso, relacione a coluna da 
esquerda com a coluna da direita. 

 
(1) Longitudinalidade do cuidado (    ) população que está presente no território da UBS, de forma a 

estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a população. 

(    ) pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de 
vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo 
do tempo e de modo permanente e consistente. 

(    ) estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das 
ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no 
cuidado. 

(    ) ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de 
vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas. 

(2) Equidade 
(3) População adscrita 
(4) Participação da comunidade 

 
Marque a opção que contém a resposta com a sequência CORRETA: 
 
(A) 3; 1; 4 e 2 
(B) 4; 3; 2 e 1 
(C) 3; 1; 2 e 4 
(D) 1; 2; 3 e 4 
(E) 2; 4; 3 e 1 

 
23. O exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) é 

regulamentado pela Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008. De acordo com essa lei, é CORRETO afirmar:  
 

(A) É facultado ao TSB e ao ASB se registrar no Conselho Federal de Odontologia e se inscrever no Conselho 
Regional de Odontologia em cuja jurisdição exerçam suas atividades. 

(B) É obrigatória a supervisão direta do cirurgião-dentista em todas as atividades clínicas e extraclínicas 
realizadas pelo TSB.  

(C) É determinado que os valores das anuidades devidas aos Conselhos Regionais pelo TSB e ASB não 
podem ultrapassar 1/4 (um quarto) daqueles cobrados ao cirurgião-dentista. 

(D) É permitido ao TSB compor a equipe de saúde, desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e ser 
examinador em levantamentos epidemiológicos. 

(E) É permitido ao TSB prestar assistência direta ao paciente, sem a supervisão do cirurgião-dentista. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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24. Sobre as competências do Técnico em Saúde Bucal descritas na Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, é 
INCORRETO afirmar: 

 

(A) É competência do TSB remover suturas e realizar isolamento do campo operatório. 
(B) É competência do TSB realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios 

ou clínicas odontológicas.  
(C) É competência do TSB participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das 

doenças bucais. 
(D) É competência do TSB ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por 

meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista. 
(E) É competência do TSB proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos 

cirúrgicos, exceto em ambientes hospitalares.  
 
25. Sobre a Equipe de Saúde Bucal (eSB) na Atenção Básica, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) Os profissionais de saúde bucal que compõem as equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica 
(eAB) devem estar vinculados a uma UBS ou à Unidade Odontológica Móvel. 

(B) Os profissionais de saúde bucal não devem compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe, nem 
ter responsabilidade sanitária pela mesma população e território adstrito que a eSF e eAB a qual integra.  

(C) A equipe de Saúde Bucal (eSB) é constituída por um cirurgião-dentista e um técnico em saúde bucal e/ou 
auxiliar de saúde bucal, dependendo da modalidade. 

(D) A modalidade I da eSB é composta pelo cirurgião-dentista e auxiliar em saúde bucal (ASB) ou técnico em 
saúde bucal (TSB). 

(E) O TSB tem como atribuição, na eSB, coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos 
odontológicos. 

 
26. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, 

são atribuições do Técnico em Saúde Bucal (TSB) que atuam na Atenção Básica, EXCETO: 
 

(A) Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações 
de promoção à saúde. 

(B) Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, sendo vedado 
o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista. 

(C) Fazer remoção do biofilme, independemente da indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista. 
(D) Auxiliar e instrumentar o cirurgião-dentista nas intervenções clínicas e procedimentos demandados por ele. 
(E) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos. 
 
27. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços 

de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Diante disso, relacione a coluna da esquerda com 
a coluna da direita. 

 

(1) Acolhimento (    ) incentivar o conhecimento dos direitos garantidos por lei dos usuários 
de saúde e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do 
cuidado. 

(    ) dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada 
de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e 
qualificar os processos de trabalho. 

(    ) criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a 
privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam 
lugares de encontro entre as pessoas. 

(    ) reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de 
saúde e ter como objetivo a construção de relações de confiança, 
compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes 
e usuário com sua rede socioafetiva. 

(2) Ambiência 
(3) Valorização do trabalhador 
(4) Defesa dos direitos dos 

usuários 

 
Marque a opção que contém a resposta com a sequência CORRETA: 
 
(A) 3; 1; 4 e 2 
(B) 4; 3; 2 e 1 
(C) 3; 1; 2 e 4 
(D) 1; 2; 3 e 4 
(E) 2; 4; 3 e 1 
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28. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). De acordo com essa portaria, é INCORRETO afirmar:  

 
(A) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde.  

(B) A Atenção Básica é desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada 
com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido. 

(C) A Atenção Básica é a única porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, 
coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

(D) A Atenção Básica será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 
necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 

(E) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. 

 
29. Sobre a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, lançada em 2004, e que tem modificado a vida dos 

brasileiros por meio do acesso a serviços odontológicos no Sistema Único de Saúde, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Reorientou o modelo de atenção à saúde bucal com a implantação de uma rede assistencial que articula os 
dois níveis de atenção e as ações multidisciplinares e intersetoriais.  

(B) Determinou a criação, implantação e inserção das primeiras equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde 
da Família. 

(C) Definiu como um dos princípios a Gestão Participativa, a qual assegura somente a participação das 
representações de trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo.  

(D) Apresentou como principais linhas de ação a reorganização da Atenção Básica e da Atenção Especializada, 
a fluoretação das águas de abastecimento público e a vigilância em saúde bucal.  

(E) Implantou os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) como ponto de atenção especializada 
hospitalar à saúde bucal (alta complexidade). 

 
30. O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, 

resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar 
as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica e Educação de Jovens e Adultos. Analise as assertivas abaixo 
sobre as ações de saúde previstas no âmbito do PSE e marque a opção CORRETA: 

 
I. As ações em saúde previstas no âmbito do PSE consideram a atenção, a promoção, a prevenção e a 

assistência, e são desenvolvidas articuladamente com a rede de educação pública básica e em conformidade 
com os princípios e diretrizes do SUS; 

II. As equipes de Saúde da Família devem realizar visitas periódicas e permanentes às escolas participantes do 
PSE para avaliar as condições de saúde dos educandos, bem como para proporcionar o atendimento à 
saúde ao longo do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde identificadas; 

III. As ações do Componente I são relacionadas à avaliação clínica e psicossocial, como, por exemplo, avaliação 
da saúde bucal, ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; 

IV. As ações do Componente II estão relacionadas à promoção e prevenção à saúde, como, por exemplo, 
promoção das práticas corporais e atividade física nas escolas, e promoção da cultura de paz e prevenção 
das violências. 

 
Marque a opção CORRETA: 
 
(A) Estão corretas as assertivas I, II e IV. 
(B) Estão corretas as assertivas I e II. 
(C) Estão corretas as assertivas II, III e IV. 
(D) Estão corretas as assertivas II e III. 
(E) Estão corretas as assertivas I, III e IV. 
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31. Sobre os dentifrícios fluoretados e riscos de sua utilização, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A utilização de dentifrício fluoretado na escovação dentária é considerado um dos métodos mais racionais 
de prevenção da cárie, pois alia a remoção mecânica do biofilme dental à exposição de flúor na cavidade 
bucal.  

(B) O dentifrício fluoretado só deve ser usado após os 3 anos de idade.  
(C) O dentifrício de 500 ppm F previne a dentária cárie.   
(D) O uso de dentifrício fluoretado na primeira infância causa problema renal.  
(E) A realização de escovação dentária com dentifrício não fluoretado previne a cárie dentária.  

 
32. A promoção da saúde, como uma das estratégias de produção de saúde, ou seja, como um modo de pensar e 

de operar articulado às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribui na 
construção de ações que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde. São diretrizes da Política 
Nacional de Promoção da Saúde, EXCETO: 

 
(A) Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança das 

ações prestadas. 
(B) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações 

de promoção da saúde. 
(C) Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da 

qualidade de vida e de saúde. 
(D) Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de promoção da saúde, em 

especial a equidade e o empoderamento individual e comunitário. 
(E) Divulgar e informar as iniciativas voltadas para a promoção da saúde para profissionais de saúde, gestores 

e usuários do SUS, sem considerar as metodologias participativas e o saber popular e tradicional. 
 
33. Na Odontologia, é considerado paciente com necessidade especial todo usuário que apresenta uma ou mais 

limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou 
médica, que o impeça de ser submetido a uma situação odontológica convencional. Esse conceito é amplo, 
abrangendo também as pessoas com deficiência. Sobre a atenção à pessoa com deficiência, marque a opção 
INCORRETA: 

 
(A) A pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

(B) O acesso da pessoa com deficiência ao SUS deve acontecer como ocorre para todo e qualquer paciente, 
ou seja, por meio da Atenção Básica.  

(C) A equipe de Saúde Bucal (eSB) deve estar capacitada para acolher e promover atendimento integral e 
resolutivo às pessoas com deficiência, além de orientar para exames complementares, acompanhar a 
evolução de cada caso e encaminhar os casos de maior complexidade para atenção especializada. 

(D) O paciente não deve ser contrarreferenciado para a Atenção Básica para manutenção da saúde bucal, 
controle da dieta e acompanhamento no território. 

(E) O atendimento clínico-odontológico poderá ser realizado da forma clínica utilizada para os demais 
pacientes, se existir um bom acolhimento, as particularidades dos usuários forem respeitadas e o vínculo 
profissionais-pacientes for estabelecido. 

 
34. Os dois últimos levantamentos epidemiológicos nacionais - SB Brasil 2003 e 2010 - demonstraram a importância 

das doenças e/ou agravos que acometem a saúde bucal no Brasil e reforçaram a necessidade de que os 
serviços de saúde estejam organizados para intervir e controlá-los. Nesse contexto, assinale a opção 
INCORRETA: 

 
(A) A doença periodontal é um processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos 

de sustentação e proteção do dente, que tem como principal determinante o biofilme dental. 
(B) Os resultados dos últimos levantamentos epidemiológicos nacionais indicam que a perda precoce de dentes 

é grave e o edentulismo ainda é um persistente problema de saúde pública no Brasil. 
(C) Os hábitos de sucção não nutritiva, como sucção de chupeta e de dedos, são fatores de risco para 

ocorrência de maloclusões.   
(D) O índice CPOD utilizado para avaliação da cárie dentária é composto pela soma dos dentes permanentes 

acometidos por lesões de cárie cavitadas, restaurados ou extraídos devido à cárie dentária. 
(E) A doença cárie é a doença mais prevalente no mundo, infecciosa, transmissível, açúcar-dependente e de 

caráter biossocial. 
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35. O câncer de boca inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e 

assoalho da boca) e é uma doença que pode ser prevenida desde que seja dada ênfase à promoção à saúde, ao 
aumento do acesso aos serviços de saúde e ao diagnóstico precoce. São considerados fatores de risco para o 
câncer bucal, EXCETO: 

 
(A) Tabagismo. 
(B) Etilismo. 
(C) Flúor na água. 
(D) Exposição excessiva aos raios ultravioletas.  
(E) Deficiência imunológica adquirida ou congênita. 

 
36. O usuário pode buscar o cuidado em saúde bucal na forma de atendimento em demanda espontânea ou 

programada. Caracteriza-se como demanda espontânea a busca do usuário à Unidade Básica de Saúde, 
independentemente do motivo ou do tempo de evolução do problema e não esperada pelo serviço. A urgência 
odontológica caracteriza-se por um atendimento prestado a pacientes acometidos por quadros agudos ou 
agudizações de patologias crônicas. São procedimentos odontológicos de urgência, EXCETO: 

 
(A) Drenagem de abscesso. 
(B) Acesso endodôntico. 
(C) Tratamento cirúrgico de hemorragia buco-dental. 
(D) Aplicação de selante.   
(E) Colagem de fragmento dentário.  

 
37. Sobre a atenção à saúde bucal da gestante e pré-natal odontológico, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) A melhoria da condição de saúde bucal durante a gravidez pode otimizar não somente a saúde geral da 
mulher, mas também contribuir para a saúde do bebê. 

(B) O uso de medicamentos ou suplementos contendo fluoreto, pela gestante, é importante para beneficiar os 
dentes do bebê. 

(C) As gestantes podem ser atendidas em qualquer período gestacional, entretanto, o segundo trimestre é o 
melhor período para o tratamento odontológico por ser uma fase de maior estabilidade. 

(D) O uso de anestésicos locais com vasoconstritores é considerado seguro durante a gravidez, sendo a 
lidocaína a 2%, com epinefrina 1:1000.000, mais indicada.  

(E) A equipe de saúde poderá organizar atividades educativas com a gestante, que podem auxiliar na 
desmistificação de alguns mitos quanto ao atendimento odontológico e esclarecer dúvidas. 

 
38. Um dos métodos importantes que auxiliam no diagnóstico de alterações bucais são os exames radiográficos. Os 

aparelhos de raios-X odontológicos devem ser seguros, precisos, de fácil manipulação e posicionamento, dentre 
outras características. Existem diversos modelos e marcas, no entanto, são basicamente constituídos por quatro 
partes, EXCETO: 

 
(A) Corpo do aparelho. 
(B) Base.  
(C) Localizador apical. 
(D) Braço articular. 
(E) Cabeçote. 

 
39. O processamento da película radiográfica corresponde à sequência de eventos para a revelação e obtenção de 

uma imagem radiográfica. A técnica de processamento mais usada nos consultórios odontológicos é a manual. 
Marque a sequência CORRETA que deve ser obedecida no processamento manual:  

 
(A) Revelação – Lavagem intermediária – Fixação – Lavagem final – Secagem. 
(B) Lavagem inicial – Revelação – Lavagem intermediária – Fixação – Secagem.  
(C) Revelação – Fixação – Lavagem intermediária – Secagem – Lavagem final. 
(D) Fixação – Lavagem intermediária – Revelação – Lavagem final – Secagem.  
(E) Fixação – Lavagem intermediária – Secagem – Revelação – Lavagem final. 
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40. Analise as assertivas abaixo sobre o uso e o mecanismo de ação dos fluoretos e marque a opção CORRETA: 
 

I. A ingestão de flúor durante a formação dos dentes os torna mais resistentes à cárie dentária; 
II. A água fluoretada é um dos meios de uso de fluoreto que possibilita, pela ingestão contínua, uma ação 

tópica, mantendo níveis constantes de fluoreto na boca;  
III. O efeito anticárie do fluoreto da água depende só da água que é bebida;   
IV. A aplicação tópica de flúor não vai agravar o grau de fluorose dentária, portanto, deve ser feita se o paciente 

apresenta risco ou atividade de cárie.  
 

Marque a opção CORRETA: 
 
(A) Estão corretas as assertivas I, II e IV. 
(B) Estão corretas as assertivas I e II. 
(C) Estão corretas as assertivas I, II e III. 
(D) Estão corretas as assertivas II e IV. 
(E) Estão corretas as assertivas I, III e IV. 

 
41. Nas exodontias, o fórceps é responsável pela expansão óssea através do rompimento das fibras do ligamento 

periodontal e remoção do dente do alvéolo. Para a realização de exodontia do incisivo central inferior direito 
permanente, por via alveolar, indica-se a utilização do: 

 
(A) Fórceps nº 150. 
(B) Fórceps nº 151. 
(C) Fórceps nº 18 R. 
(D) Fórceps nº 18 L. 
(E) Fórceps nº 17. 

 
42. Na organização e montagem da bandeja clínica, o técnico em saúde bucal deve conhecer os instrumentais 

indicados para cada intervenção e estar atento ao procedimento que será realizado pelo cirurgião-dentista. 
Dessa forma, são instrumentais/materiais utilizados para a realização de anestesia em Odontologia, EXCETO: 

 
(A) Anestésico tópico. 
(B) Seringa Carpule. 
(C) Agulha descartável. 
(D) Tubete anestésico. 
(E) Perfurador de Ainsworth. 

 
43. Na Odontologia, o isolamento do campo operatório tem por finalidade controlar a umidade durante os 

procedimentos clínicos, evitar danos acidentais aos tecidos moles da cavidade bucal, a aspiração de pequenos 
instrumentos ou produtos provenientes dos procedimentos restauradores, além de diminuir a contaminação. 
Alguns instrumentais são necessários para o isolamento absoluto do campo operatório, EXCETO:  

 
(A) Arco porta-dique. 
(B) Perfurador de borracha. 
(C) Pinça porta-grampo. 
(D) Alavanca. 
(E) Grampo. 

 
44. Sobre a dentição decídua humana, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) A dentição decídua é composta por 20 dentes, também denominados dentes de leite (por apresentarem a 
cor branco opaco) ou dentes temporários (por apresentarem ciclo biológico definido). 

(B) Os dentes decíduos são representados por dois algarismos, o primeiro refere-se ao quadrante, numerado 
de 5 a 8, e o segundo à ordem do dente no quadrante, numerados de 1 (incisivo central) a 5 (segundo 
molar), de acordo com a nomenclatura adotada pela Federação Dentária Internacional (sistema de dois 
dígitos). 

(C) A dentição decídua é formada pelos seguintes grupos de dentes: incisivos, caninos, pré-molares e molares. 
(D) A sequência de erupção dos dentes decíduos mais observada é incisivos centrais, incisivos laterais, 

primeiros molares, caninos e segundos molares. 
(E) Os molares na dentição decídua totalizam oito dentes, sendo quatro molares superiores e quatro inferiores. 
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45. Sobre os materiais odontológicos, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. 
 

(1) Cimento de fosfato de zinco (     ) é um dos materiais odontológicos mais antigos utilizados para 
restauração direta e apresenta mercúrio em sua composição.  

(     ) é utilizado para cimentação de núcleos metálicos fundidos, próteses 
metálicas, coroas totais metálicas e bandas ortodônticas.  

(     ) é um material de moldagem elástico utilizado para produzir uma 
réplica dos dentes e dos tecidos da cavidade bucal. 

(     ) é um pó fino que, ao entrar contato com a água, sofre uma reação 
exotérmica e forma um produto final de consistência rígida, utilizado 
para confecção de modelos. 

(2) Amálgama 
(3) Gesso 
(4) Alginato 

 
Marque a opção que contém a resposta com a sequência CORRETA: 
 
(A) 3; 1; 4 e 2 
(B) 4; 3; 2 e 1 
(C) 2; 1; 4 e 3 
(D) 1; 2; 3 e 4 
(E) 2; 4; 3 e 1 

 
46. Observe a figura abaixo que representa um dente em corte transversal e marque a opção correspondente ao 

número que indica o esmalte dentário: 

 
FONTE: BORGES, L. C. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5  

 
47. Material odontológico sob forma de pó e líquido ou acondicionado em cápsulas, que apresenta adesão à 

estrutura dentária, capacidade de liberação e reincorporação de flúor, coeficiente de expansão térmica linear 
semelhante ao do dente e biocompatibilidade. Marque a reposta CORRETA: 

 
(A) Resina composta. 
(B) Resina acrílica. 
(C) Cimento de óxido de zinco e eugenol. 
(D) Cimento de ionômero de vidro. 
(E) Porcelana. 
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48. A figura abaixo representa o preenchimento do odontograma do prontuário clínico de um paciente adulto. 
Marque a opção que indica a nomenclatura CORRETA dos dentes ausentes representados pela letra X. 

 

 
Fonte: https://st2.depositphotos.com/5466018/11225/v/450/depositphotos_112259996-stock-illustration-front-tooth-for-print-or.jpg 

 
(A) Primeiro molar superior direito; primeiro pré-molar superior esquerdo; segundo molar inferior esquerdo e 

canino inferior direito. 
(B) Primeiro molar superior direito; segundo pré-molar superior esquerdo; canino inferior esquerdo e incisivo 

central inferior direito. 
(C) Segundo molar superior esquerdo; segundo pré-molar superior direito; primeiro molar inferior direito e 

incisivo lateral inferior esquerdo. 
(D) Segundo pré-molar superior esquerdo; terceiro molar superior direito; canino inferior direito e incisivo central 

inferior esquerdo. 
(E) Segundo pré-molar superior direito; terceiro molar superior esquerdo; canino inferior esquerdo e incisivo 

lateral inferior direito.  
 
49. Analise as assertivas abaixo sobre Ergonomia aplicada à Odontologia e principais doenças ocupacionais. 
 

I. A Ergonomia aplicada à Odontologia tem como finalidade desenvolver um ambiente com equipamentos 
racionalmente distribuídos, para diminuir o estresse físico e cognitivo, prevenir as doenças relacionadas ao 
exercício profissional, buscando um aumento de produtividade, melhoria na qualidade do serviço prestado e 
diminuição da fadiga na equipe de trabalho; 

II.  Os profissionais da área de Odontologia não apresentam risco ao desenvolvimento de lesões por esforços 
repetitivos (LER) e/ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT); 

III.  Os riscos mais frequentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam na área odontológica são os 
agentes/fatores físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos ou de acidente, biológicos e os advindos da falta 
de conforto e higiene; 

IV. A exposição aos ruídos provenientes dos equipamentos odontológicos e a exposição aos desinfetantes 
como, por exemplo, álcool e hipoclorito de sódio, são considerados riscos físicos para a equipe 
odontológica. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Estão corretas as assertivas I e II. 
(B) Estão corretas as assertivas I e III. 
(C) Estão corretas as assertivas II e IV. 
(D) Estão corretas as assertivas I, II e III. 
(E) Estão corretas as assertivas II, III e IV. 
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50. O gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde tem a finalidade de reduzir a produção de resíduos e dar 
destinação correta e eficiente a tudo que for gerado, garantindo a segurança dos trabalhadores, a preservação 
da saúde pública e minimizando a ocorrência de eventuais danos ao meio ambiente. Sobre esse tema, marque a 
opção INCORRETA:  

 
(A) As ações relativas ao manejo de resíduos de serviços de saúde correspondem às etapas de: segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. 
(B) Os resíduos perfurocortantes, como agulhas e lâminas de bisturi, devem ser acondicionados 

separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipiente rígido, estanque, 
resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, com tampa e contendo a simbologia 
correspondente. 

(C) Os recipientes e material resultantes do processo de assistência à saúde que contenham sangue são 
considerados resíduos com risco biológico associado. 

(D) O mercúrio e resíduos de amálgama, hipoclorito de sódio, fixadores e reveladores de radiografias são 
exemplos de resíduos químicos nos consultórios odontológicos.  

(E) Os resíduos odontológicos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 
ambiente podem ser equiparados aos resíduos domiciliares, como, por exemplo, embalagens em geral, 
gorros descartáveis, brocas e limas endodônticas.  

 


