
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 27/03/2022 
 

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 OEIRAS 

EDITAL 01/2022 

 

CARGO: 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

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

Sobrecarga psicológica é pior para mulheres na pandemia, diz estudo 
 

Estudos revelam que as mulheres são as que mais sofrem com a sobrecarga psicológica causada pela crise. 
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A ansiedade e o estresse que acompanham a pandemia do novo coronavírus têm impactado a saúde 
mental das pessoas em todo o mundo, mas novos estudos revelam que as mulheres são as que mais sofrem 
com a sobrecarga psicológica causada pela crise. 

A preocupação em não se contaminar e garantir o equilíbrio da situação financeira da família enquanto 
trabalham e cuidam dos filhos fez escalar o número de homens e mulheres que relataram algum tipo de abalo 
psicológico desde o início de março. 

A discrepância dos dados entre eles e elas, porém, chama a atenção de especialistas, que avaliam que 
o aumento vigoroso dos níveis de ansiedade pode gerar problemas ainda mais graves na sociedade          
pós-pandemia. 

Pesquisa da Kaiser Family Foundation mostra que 32% dos adultos nos Estados Unidos diziam, no 
meio de março, que a inquietação e o estresse com o coronavírus impactaram de forma negativa sua saúde 
mental. Duas semanas depois, esse número saltou para 45%. 

No primeiro momento, quando a pandemia ainda não havia chegado em seu pico em diversos países, 
eram 36% as mulheres que reportavam impacto em sua saúde mental ante 27% dos homens. No fim de 
março, a pesquisa mostra que entre as mulheres o choque foi maior: 53% delas afirmaram que tiveram o 
emocional abalado de alguma forma, enquanto 37% dos homens tiveram a mesma percepção na época. 

A psicóloga Maryam Abdullah, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, afirma que as taxas de 
ansiedade entre as mulheres eram mais altas que as dos homens mesmo antes da pandemia e que o cenário 
acaba ressaltado em temporadas de crise – e deve piorar. 

Na maioria das famílias, ela explica, as mulheres acumulam diferentes atividades e têm maior senso de 
responsabilidade e cuidado do que os homens. ―Essa é uma tendência. A pandemia destaca as diferenças 
entre gênero, raça, classe social e outras características da nossa sociedade. Obviamente as mulheres estão 
cuidando das crianças, trabalhando, e muitas delas são chefes de famílias. Ter que lidar com essas 
responsabilidades sem o suporte para cuidar de seus filhos ou delas mesmas gera sobrecarga‖, diz Abdullah. 

A rede de apoio externa, que pode envolver escola, creche ou mesmo amigos e parentes que costumam 
auxiliar a cuidar das crianças, foi suprimida com a pandemia, o que escancarou as discrepâncias domésticas. 

Em casas com filhos menores de 18 anos, por exemplo, a pesquisa da KFF mostra que a diferença 
entre homens e mulheres que relataram abalo emocional em março passou de 5 para 25 pontos percentuais 
em duas semanas. 

No fim de março, 57% das mães disseram sentir piora na saúde mental, ante 32% dos pais. Na 
quinzena anterior, eram 36% das mulheres e 31% dos homens. A especialista afirma que há diferentes razões 
para o abismo que marca a dinâmica de pais e mães na maioria das famílias. Ela pondera que muitos homens 
tentam e querem ajudar, mas que as atividades domésticas são, no geral, concentradas nas mulheres. 

No caso das mães com bebês ou crianças pequenas, há uma demanda natural pela figura materna, 
principalmente durante o período de amamentação. No entanto, quando os filhos estão mais velhos, a mulher 
continua sendo o agente prioritário, que os leva à escola, desmarca ou marca compromissos e ajuda no dever 
de casa. 

―São tempos sem precedentes e, às vezes, as mulheres só pensam: ‗vou resolver isso, cuidar disso, 
terminar aquilo‘ e chegam no limite. Elas precisam falar: ‗isso é o que eu consigo fazer, você pode me ajudar 
com aquilo?‘‖ 

Os pais e mães representam um terço da força de trabalho nos Estados Unidos e uma das 
preocupações dos especialistas é que esse nível de estresse pode fazer com que as pessoas estejam à beira 
do esgotamento mental quando voltarem à rotina de seus empregos. 

As consequências físicas e econômicas da crise do coronavírus parecem mais claras até aqui, mas 
especialistas afirmam que o impacto na saúde mental não pode ser ignorado. Abdullah diz que é preciso criar 
mecanismos para tentar lidar com o período que está por vir. A primeira coisa a fazer, explica, é parar de 
acumular funções e se permitir ter consciência de seus medos e inseguranças. 

―A pandemia é uma das grandes transições da nossa sociedade. Precisamos desenvolver estratégias 
para chegar até o outro lado sem a ansiedade de não saber como o novo normal será.‖ 

 
(AGÊNCIA BRASIL. Sobrecarga psicológica é pior para mulheres na pandemia, diz estudo. Folha de Pernambuco, 28 abr. 2020. Com adaptações. 

Disponível em: <https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/28/NWS,138612,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBRECARGA-PSICOLOGICA-
PIOR-PARA-MULHERES-PANDEMIA-DIZ-ESTUDO.aspx>) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/28/NWS,138612,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBRECARGA-PSICOLOGICA-PIOR-PARA-MULHERES-PANDEMIA-DIZ-ESTUDO.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/28/NWS,138612,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBRECARGA-PSICOLOGICA-PIOR-PARA-MULHERES-PANDEMIA-DIZ-ESTUDO.aspx
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01. A partir das informações apresentadas no texto, é possível afirmar: 
 
(A) Homens e mulheres são afetados em proporções iguais pelo estresse causado pela pandemia. 
(B) A porcentagem de homens que relataram abalo psicológico diminuiu ao longo da pandemia. 
(C) Mulheres já sofriam mais com ansiedade mesmo antes da pandemia. 
(D) A previsão é que a saúde mental de homens e mulheres melhore após a pandemia. 
(E) Homens têm mais propensão ao estresse que as mulheres durante a pandemia. 

 
02. Considerando o texto, é possível afirmar, sobre as dinâmicas familiares entre homens e mulheres: 

 
(A) Homens e mulheres, em geral, dividem igualmente as responsabilidades com os filhos. 
(B) As atividades domésticas, em geral, estão concentradas nas mulheres. 
(C) A maioria dos homens procura realizar as atividades domésticas sem ajuda. 
(D) Poucos filhos preferem recorrer à mãe para resolver problemas quando estão mais velhos. 
(E) Sem apoio externo, a maioria dos homens não consegue cuidar dos filhos.  

 
03. Considere o trecho ―A rede de apoio externa, que pode envolver escola, creche ou mesmo amigos e parentes 

que costumam auxiliar a cuidar das crianças, foi suprimida com a pandemia‖ (linhas 25 e 26). Indique, dentre as 
opções a seguir, aquela que identifica corretamente a função sintática do ―que‖ nas duas ocorrências, 
respectivamente: 
 
(A) Conjunção integrante — Pronome relativo 
(B) Conjunção integrante — Conjunção integrante  
(C) Pronome relativo — Pronome Indefinido 
(D) Pronome relativo — Pronome relativo  
(E) Pronome indefinido — Conjunção integrante 
 

04. Dentre os trechos a seguir, indique o único que exerce função de objeto direto na frase em que ocorre no texto:  
 
(A) ―que acompanham a pandemia do novo coronavírus‖ (linha 01) 
(B) ―que entre as mulheres o choque foi maior‖ (linha 15) 
(C) ―Ter que lidar com essas responsabilidades sem o suporte para cuidar de seus filhos ou delas mesmas‖ 

(linhas 23 e 24) 
(D) ―o que escancarou as discrepâncias domésticas‖ (linha 26) 
(E) ―de não saber como o novo normal será‖ (linha 49) 

 
05. A palavra ―suprimida‖ (linha 26) poderia ser substituída, no trecho em que ocorre, por: 
 

(A) extinta. 
(B) restaurada. 
(C) estabelecida. 
(D) incluída. 
(E) superada.  

 
06. Em ―No entanto, quando os filhos estão mais velhos, a mulher continua sendo o agente prioritário, que os leva à 

escola, desmarca ou marca compromissos e ajuda no dever de casa (linhas 35 e 36), a crase está sendo 
empregada corretamente. O mesmo acontece em: 

 
(A) O vírus levou à doença ao mundo. 
(B) O paciente levou à sério a orientação do médico. 
(C) O pai levou às crianças ao hospital. 
(D) A pandemia levou às pessoas a conviverem mais. 
(E) A pandemia levou à suspensão das aulas. 

 
07. A palavra ―funções‖ (linha 47) é plural de ―função‖. Considerando isso, indique, dentre as palavras a seguir, a 

única que, quando flexionada no plural, NÃO apresenta terminação em ―ões‖: 
 
(A) Paixão 
(B) Limão 
(C) Bênção 
(D) Estação 
(E) Botão 
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08. Dentre os trechos a seguir, presentes no texto, o único em que as vírgulas NÃO estão sendo usadas com a 
mesma função que em ―[...] as diferenças entre gênero, raça, classe social [...]‖ (linhas 21 e 22) é: 

 
(A) ―cuidando das crianças, trabalhando‖ (linha 23) 
(B) ―envolver escola, creche ou mesmo amigos‖ (linha 25) 
(C) ―que os leva à escola, desmarca ou marca compromissos‖ (linha 36) 
(D) ―vou resolver isso, cuidar disso, terminar aquilo‖ (linhas 38 e 39) 
(E) ―famílias, ela explica, as mulheres‖ (linha 20) 

 
09. No texto, a expressão ―a crise‖ (linha 03) retoma: 

 
(A) ―a ansiedade‖ (linha 01) 
(B) ―as mulheres‖ (linha 02) 
(C) ―a sobrecarga psicológica‖ (linha 03)  
(D) ―a pandemia do novo coronavírus‖ (linha 01) 
(E) ―a saúde mental‖ (linhas 01 e 02)  

 
10. No texto, a palavra ―pós-pandemia‖ (linha 09), está corretamente grafada com hífen. Dentre as palavras a seguir, 

indique a única que, segundo o Novo Acordo Ortográfico, deveria também estar grafada com hífen: 
 
(A) antihigiênico 
(B) autoestima 
(C) posfácio 
(D) ultrassom 
(E) antissocial 

 
 

 

 

 
11. Quando mencionamos ―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, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária‖, estamos tratando da 

 
(A) Atenção Básica. 
(B) Média e alta complexidade. 
(C) Atenção Hospitalar. 
(D) Vigilância Sanitária. 
(E) Vigilância Epidemiológica. 

 
12. Leia atentamente as afirmativas a seguir sobre a Atenção Básica que estão citadas na Política Nacional da 

Atenção Básica: 
 

I. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;  

II. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 
necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde; 

III. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação 
sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, 
intelectual, funcional e outras. 
 

Agora, assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
(C) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(D) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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13. Assinale a opção que menciona um princípio do SUS e das Redes de Atenção à Saúde a serem 
operacionalizados na Atenção Básica. 

 
(A) Regionalização. 
(B) Integralidade. 
(C) Territorialização. 
(D) População adscrita. 
(E) Cuidado centrado na pessoa. 

 
14. Assinale a opção que menciona uma diretriz do SUS e das Redes de Atenção à Saúde a serem 

operacionalizados na Atenção Básica. 
 

(A) Universalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Participação da comunidade. 
(D) Humanização. 
(E) Acolhimento. 

 
15. Quando mencionamos ―possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial das Redes de Atenção à Saúde (primeiro contato), 
acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades 
de saúde‖, estamos tratando de 

 

(A) Humanização. 

(B) Universalidade. 

(C) Equidade. 

(D) Resolutividade. 

(E) Regulação. 
 
16. Assinale a opção que menciona o conceito de população adscrita. 
 

(A) População do município cadastrada pelos Agentes Comunitários de Saúde 
(B) População do município cadastrada pela equipe de Saúde da Família e que conta com Cartão Nacional de 

Saúde 
(C) População que está presente no território da Unidade Básica de Saúde, de forma a estimular o 

desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o 
seu cuidado 

(D) População atendida na Unidade Básica de Saúde em determinado período 
(E) Toda a população do município que está demandando ações e serviços de saúde independente da idade, 

gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, 
condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. 

 

17. O ‗Janeiro Roxo‘ visa chamar a atenção das pessoas para um determinado agravo negligenciado. Estamos 
tratando da: 

 
(A) Hanseníase. 
(B) Tuberculose. 
(C) Doença de Chagas. 
(D) Leishmaniose visceral. 
(E) Violência doméstica. 

 

18. Entendemos humanização do SUS como:  
 

(A) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores 
e gestores. 

(B) Fomento da autonomia e do protagonismo dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde 
(usuários, trabalhadores e gestores) e dos coletivos. 

(C) Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos. 
(D) Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão. 
(E) Todas as opções anteriores estão corretas. 
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19. Por princípio, entende-se o que causa ou força a ação, ou que dispara um determinado movimento no plano das 
políticas públicas. A Política Nacional de Humanização, como movimento de mudança dos modelos de atenção e 
gestão, possui três princípios a partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde. São eles: 

 
(A) Universalidade, equidade e integralidade. 
(B) Acolhimento, Interação e Vínculo. 
(C) Transversalidade, Indissociabilidade entre atenção e gestão e Protagonismo, corresponsabilidade e 

autonomia dos sujeitos e dos coletivos. 
(D) Acesso, Empoderamento e Participação comunitária. 
(E) Cuidado centrado na pessoa, acolhimento e vínculo. 

 
20. Quando mencionamos ―grupo constituído por profissionais de diferentes áreas e saberes que, por meio da 

comunicação, da cooperação, do compartilhamento de informações e da interdisciplinaridade, tem por finalidade 
potencializar ações e serviços no sistema de saúde‖, estamos tratando de 

 
(A) equipe mínima. 
(B) equipe interprofissional. 
(C) equipe interdisciplinar. 
(D) equipe multiprofissional. 
(E) equipe básica. 

 

 
 
 
21. O órgão dentário é composto pelo conjunto: elemento dentário + periodonto, representado na figura a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Observe a figura e marque a opção correspondente ao numeral que indica a dentina. 

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

 
22. Sobre a dentição humana, marque a reposta CORRETA: 
 

(A) As dentições são duas: decídua e permanente. Quando completas, a primeira é composta por 20 dentes e a 
última por 30. 

(B) A dentição decídua é formada pelos incisivos, caninos, pré-molares e molares. 
(C) Os primeiros molares permanentes irrompem na cavidade bucal por volta dos 12 anos de idade.  
(D) Os molares na dentição decídua totalizam 8 dentes, sendo quatro molares superiores e quatro inferiores. 
(E) As funções dos dentes incisivos são de apreensão, dilaceração e quebra dos alimentos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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23. Sobre a lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta o exercício das profissões de Técnico em 
Saúde Bucal (TSB) e de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), é INCORRETO afirmar: 

 
(A) O TSB e o ASB estão obrigados a se registrar no Conselho Federal de Odontologia e a se inscrever no 

Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição exerçam suas atividades. 
(B) A supervisão direta do cirurgião-dentista será obrigatória em todas as atividades clínicas realizadas pelo 

TSB, podendo as atividades extraclínicas ter supervisão indireta. 
(C) A remoção do biofilme dental (placa bacteriana) é competência do TSB, de acordo com a indicação técnica 

definida pelo cirurgião-dentista. 
(D) A realização da tomada radiográfica de uso odontológico e do processamento do filme radiográfico é de 

competência do ASB. 
(E) A aplicação de medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos, é considerada competência comum ao técnico e ao auxiliar em saúde bucal. 
 
24. Leia e analise as assertivas a seguir sobre o Código de Ética Odontológica. 
 

I. Regula os direitos e os deveres do cirurgião-dentista, dos profissionais técnicos e auxiliares, e das pessoas 
jurídicas que exercem atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado; 

II. Estabelece que a Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da 
coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto; 

III. É direito fundamental das categorias técnicas e auxiliares, recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão do cirurgião-dentista. 

IV. Não se constitui dever das categorias técnicas e auxiliares, comunicar aos Conselhos Regionais sobre 
atividades que caracterizem o exercício ilegal da Odontologia que sejam do conhecimento; 

V. Deixar de promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, seja no setor público ou privado, é 
uma infração ética. 

 
Marque a opção CORRETA. 

 
(A) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV. 
(B) Estão corretas as assertivas I, II, III e V. 
(C) Estão corretas as assertivas I, II, IV e V. 
(D) Estão corretas as assertivas II, III, IV e V. 
(E) Todas as assertivas estão corretas. 

 
25. Analise as assertivas abaixo que tratam sobre o Flúor, em seguida marque a opção INCORRETA. 
 

(A) Os fluoretos, forma iônica do elemento químico flúor (F), são os principais responsáveis pelo declínio da 
cárie dentária em países desenvolvidos e no Brasil. Além da redução da prevalência da cárie, o F age 
reduzindo a velocidade de progressão de novas lesões.  

(B) O objetivo final de todos os meios de utilização dos fluoretos, sejam individuais ou coletivos, é a 
manutenção do íon flúor na cavidade bucal, para interferir no desenvolvimento da cárie dentária. 

(C) A múltipla exposição aos fluoretos implica maior risco de desenvolvimento da fluorose dentária, em 
diferentes graus, requerendo a adoção de práticas de uso seguro e consciente do flúor. 

(D) A fluoretação das águas de abastecimento público é considerada o meio individual de uso do flúor mais 
efetivo e democrático para a população brasileira. 

(E) O dentifrício fluoretado utilizado na escovação é considerado um dos métodos mais racionais de prevenção 
da cárie, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição constante de flúor na cavidade oral. Sua 
utilização tem sido considerada responsável pela diminuição nos índices de cárie, mesmo em locais que 
não possuem água fluoretada. 

 
26. São fatores de risco para o desenvolvimento da doença periodontal, EXCETO: 
 

(A) Fatores culturais e socioeconômicos. 
(B) Diabetes. 
(C) Tabagismo. 
(D) Ausência de placa bacteriana. 
(E) Imunodepressão. 
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18 17 16 X 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 X 

48 47 46 45 44 43 42 X 31 32 X 34 35 36 37 38 
 

27. De acordo com a notação dentária abaixo, considerando a arcada de uma pessoa adulta, marque a opção que 
indica CORRETAMENTE a ausência dos elementos dentários representada pela letra X. 

 
 
 
 
 

(A) Segundo pré-molar superior direito, terceiro molar superior esquerdo, canino inferior esquerdo e incisivo 
central inferior direito. 

(B) Primeiro molar superior direito, terceiro molar superior esquerdo, canino inferior esquerdo e incisivo central 
inferior direito. 

(C) Primeiro pré-molar superior esquerdo, segundo molar superior direito, canino inferior direito e incisivo central 
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.  

 
28. Sobre as principais doenças e/ou agravos que acometem a cavidade oral, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) A cárie dentária ocorre pelo ganho de mineral em esmalte, o qual é provocado pela fermentação bacteriana 
dos carboidratos da dieta, geralmente a sacarose.  

(B) Estudos epidemiológicos demonstram que a prevalência das lesões de cárie tem forte relação com a 
ingestão de açúcar, a qual, juntamente com a presença de bactérias na superfície dental e o acúmulo do 
biofilme dental (placa bacteriana), tornam-se os principais causadores da doença.   

(C) A doença periodontal acomete os tecidos de proteção e sustentação dos dentes (o periodonto), sendo a 
periodontite e a gengivite as principais manifestações da doença. 

(D) Os hábitos de sucção não nutritiva são importantes causadores das más oclusões.  
(E) O tabagismo, o etilismo e a exposição aos raios ultravioletas são considerados fatores de risco para o 

câncer da cavidade oral. 
 

29. Pessoas diagnosticadas com câncer da cavidade oral devem fazer acompanhamento odontológico em todas as 
fases do tratamento oncológico e a equipe de saúde bucal deve estar atenta aos efeitos adversos da radio e da 
quimioterapia, com o objetivo de minimizá-los. São repercussões bucais da radioterapia na região de cabeça e 
pescoço, EXCETO:  

 
(A) Cárie de radiação. 
(B) Xerostomia. 
(C) Sialorreia.  
(D) Alteração de paladar. 
(E) Trismo. 

 
30. Para o isolamento absoluto do campo operatório são necessários os seguintes instrumentais, EXCETO:  
 

(A) Pinça de Muller. 
(B) Arco de Young. 
(C) Pinça porta-grampo de Palmer. 
(D) Perfurador de Ainsworth 
(E) Grampo. 

 
31. Na montagem da bandeja clínica, é importante estar atento ao procedimento que será realizado pelo cirurgião-

dentista. Para tanto, se faz necessário planejamento, organização e conhecimento dos instrumentais e materiais 
indicados para cada intervenção. Nesse sentido, o instrumental utilizado especificamente para a realização de 
raspagem e alisamento coronorradicular é: 

 
(A) O espelho clínico plano nº 5. 
(B) A sonda periodontal milimetrada. 
(C) A cureta de Gracey. 
(D) O gengivótomo de Orban. 
(E) A taça de borracha. 
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32. O esquema abaixo representa a arcada dentária de uma criança de 3 anos de idade (dentição decídua 
completa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: https://www.pinterest.com.mx/  

 
A nomenclatura CORRETA do elemento dentário em destaque (circulado) é: 

 
(A) Primeiro molar inferior esquerdo.  
(B) Primeiro pré-molar inferior direito. 
(C) Segundo molar inferior direito. 
(D) Primeiro pré-molar inferior esquerdo. 
(E) Primeiro molar inferior direito.  

 
33. Para a realização de exodontia do segundo molar superior esquerdo 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. 

 
34. O material odontológico que contém flúor em sua composição é: 
 

(A) Resina composta. 
(B) Amálgama de prata. 
(C) Cimento de óxido de zinco e eugenol. 
(D) Cimento de ionômero de vidro. 
(E) Cimento de fosfato de zinco. 

 
35. O material odontológico utilizado para tomadas de impressão (moldagem) para a confecção de próteses 

dentárias, cuja apresentação é em forma de pó, é: 
 

(A) Silicona de adição. 
(B) Silicona de condensação. 
(C) Pasta zinco-enólica. 
(D) Godiva. 
(E) Alginato. 

 
36. Na clínica de dentística, para a realização de restaurações estéticas diretas, especialmente em dentes 

anteriores, o material restaurador de eleição deve ser: 
 

(A) Amálgama. 
(B) Resina acrílica. 
(C) Silicato. 
(D) Resina composta.  
(E) Porcelana. 

 

https://www.pinterest.com.mx/
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37. Os exames radiográficos são importantes no auxílio diagnóstico de alterações bucais, sendo seu uso 

amplamente difundido em odontologia. As radiografias de uso odontológico podem ser intra ou extrabucais. 
Diante disso, marque a opção que apresenta um tipo de radiografia extrabucal. 

 
(A) Oclusal. 
(B) Interproximal. 
(C) Bite-wing. 
(D) Periapical.  
(E) Panorâmica. 

 
38. Ao realizar uma tomada radiográfica, a equipe odontológica deve cercar-se de todos os cuidados para proteger a 

si e ao paciente da radiação emitida pelo aparelho de raios X. São medidas de radioproteção ao paciente, 
EXCETO: 

 
(A) Emprego de técnicas radiográficas adequadas e precisas. 
(B) Uso de dosímetro de radiação ionizante. 
(C) Uso de filmes mais sensíveis. 
(D) Uso de avental plumbífero. 
(E) Uso de protetor de tireoide. 

 
39. O objetivo do trabalho a quatro mãos é a obtenção do máximo de produtividade, com o mínimo de desgaste 

físico, oferecendo o máximo de conforto ao paciente. Nesse sentido, o cirurgião-dentista precisa delegar funções 
para seu auxiliar, cujas ações organizam-se em prévias, simultâneas e complementares. É considerada ação 
complementar do profissional auxiliar:  

 
(A) Preparar o equipamento odontológico para dar início ao atendimento.  
(B) Transferir materiais e instrumentos. 
(C) Fazer sucção e afastamento. 
(D) Manipular materiais odontológicos. 
(E) Retirar materiais e instrumentais para desinfecção e lavagem. 

 
40. São considerados riscos ocupacionais a possibilidade de perda ou dano e a probabilidade de que tal perda ou 

dano ocorra. Implica, pois, a probabilidade de ocorrência de um evento adverso. Os riscos mais frequentes a que 
estão sujeitos os profissionais que atuam na área odontológica são os físicos, os químicos, os ergonômicos, os 
mecânicos ou de acidente, os advindos da falta de conforto e higiene e os biológicos (BRASIL, 2006, p. 41). É 
considerado um risco físico para a equipe odontológica: 

 
(A) Exposição aos ruídos provenientes dos equipamentos odontológicos. 
(B) Exposição aos desinfetantes como, por exemplo, álcool e hipoclorito de sódio. 
(C) Ritmo excessivo de trabalho, com a realização constante de movimentos repetitivos sem pausas e falta de 

cuidados com a ergonomia. 
(D) Exposição a vírus e a bactérias. 
(E) Ausência, no ambiente de trabalho, de espaços adequados para descanso e de local apropriado para 

lanches ou refeições. 
 

41. Uma escovação dental efetiva depende diretamente da destreza e da motivação de cada pessoa. A destreza é 
desenvolvida por meio do treino e da aplicação da técnica de escovação adequada. Para crianças em idade pré-
escolar, com pouca habilidade motora fina, recomenda-se a realização de movimentos circulares na face 
vestibular de todos os dentes, que devem estar na posição topo a topo. Nas faces linguais, com a boca aberta, o 
movimento é de ―varredura‖ no sentido lingual-vestibular. E nas faces oclusais o movimento é anteroposterior 
(―vai e vem‖). A técnica de escovação descrita denomina-se: 

 
(A) Técnica de Fones. 
(B) Técnica de Bass. 
(C) Técnica de Stillman. 
(D) Técnica de Stillman Modificada. 
(E) Técnica de Pádua Lima. 
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42. O ambiente odontológico, pelas suas particularidades, possibilita que o ar seja uma via potencial de transmissão 
de microrganismos, por meio das gotículas e dos aerossóis, que podem contaminar diretamente o profissional ao 
atingirem a pele e a mucosa, por inalação e ingestão, ou indiretamente, quando contaminam as superfícies 
(BRASIL, 2006, p. 45). São procedimentos necessários para diminuir o risco de transmissão e contaminação por 
via aérea, EXCETO: 

 
(A) Usar sugadores de alta potência. 
(B) Evitar o uso da seringa tríplice na sua forma spray, acionando os botões de água e ar o mesmo tempo. 
(C) Usar respiradores do tipo PFF2 ou N95. 
(D) Usar protetores auriculares. 
(E) Usar óculos de proteção e protetor facial (face shield). 

 
43. São doenças transmitidas por via aérea, EXCETO: 
 

(A) COVID-19.    (D)  Tuberculose. 
(B) Gripe.     (E)  Rubéola. 
(C) Hepatite B. 

 
44. Sobre a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) Foi criada com o objetivo de reorientar o modelo de atenção à saúde bucal, no sentido de oferecer à 
população brasileira um cuidado centrado na pessoa, de forma integral e equânime. 

(B) Foi responsável pela criação e implantação das primeiras equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da 
Família (ESF). 

(C) Implantou em todo o Brasil os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), responsáveis pelos 
atendimentos especializados em saúde bucal, garantindo a continuidade do cuidado iniciado na Atenção 
Básica. 

(D) Criou os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), aumentando a possibilidade de acesso da 
população aos serviços de reabilitação protética.  

(E) Articula-se de forma progressiva com outras políticas públicas como Rede Cegonha, Plano Brasil sem 
Miséria, Programa Saúde na Escola e Programa Viver sem Limite (para pessoas com deficiência).  

 
45. Na Estratégia Saúde da Família (ESF), o atendimento em saúde bucal é organizado em atendimento da 

demanda programada e espontânea. Nessa última, os usuários buscam o serviço de saúde sem agendamento 
prévio. Quando há a presença de sinais e sintomas clínicos, a assistência pode ser considerada de urgência e o 
usuário deve ter sua queixa atendida. São procedimentos odontológicos de urgência, EXCETO: 

 
(A) Pulpectomia.  
(B) Reimplantação dentária após avulsão. 
(C) Colagem de fragmento dentário.  
(D) Drenagem de abscesso. 
(E) Polimento coronário.  

 
46. A atenção à saúde bucal deve ser parte integrante do pré-natal; pois cuidados com a saúde bucal da gestante 

podem melhorar não somente a saúde geral da mulher, mas também contribuir para a saúde do bebê. 
Entretanto, é comum a baixa adesão das gestantes ao pré-natal odontológico, muitas vezes influenciadas por 
informações imprecisas e/ou equivocadas sobre o tratamento e sua repercussão no desenvolvimento do feto. 
Diante desse contexto, marque a opção INCORRETA: 

 
(A) As gestantes podem ser atendidas em qualquer período gestacional, entretanto, o segundo trimestre é o 

melhor período para o tratamento odontológico, podendo-se realizar procedimentos mais invasivos como 
endodontia, exodontia e cirurgia periodontal, quando necessários. 

(B) Durante a gravidez, a mulher perde os minerais que constituem os dentes, como o cálcio, para a formação 
das estruturas mineralizadas do feto. Portanto, é esperado que os dentes das gestantes fiquem mais 
suscetíveis à cárie. 

(C) A hipertrofia gengival gravídica ou gengivite gravídica é uma alteração periodontal frequente durante a 
gestação, ocasionada por alterações hormonais que provocam a perda de queratina e reações 
inflamatórias.  

(D) Os anestésicos locais com vasoconstritores são seguros, sendo a lidocaína a 2% com epinefrina 1:1000.000 
a mais indicada. Portanto, em procedimentos invasivos e que podem provocar dor, a gestante deve ser 
anestesiada. 

(E) O processo de trabalho da equipe de saúde bucal deve ser organizado de tal forma que facilite o acesso da 
gestante à consulta odontológica, como a agenda compartilhada com outros profissionais ou interconsulta. 
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47. Uma equipe de saúde bucal se prepara para atender no consultório odontológico um paciente com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). Para que se ofereça um cuidado de qualidade e adequado às necessidades do usuário, 
a equipe deve conhecer as características do transtorno. É característica da pessoa com TEA: 

 
(A) Apresentar movimentação descoordenada do corpo com a marcha comprometida, o que pode ocasionar 

desequilíbrio e quedas com certa frequência.  
(B) Ter altas habilidades cognitivas e sociais, sendo considerados superdotados e com grande capacidade de 

interação com outras pessoas. 
(C) Ter dificuldades de responder ao contato visual, evitando-os com frequência.  
(D) Apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com importante hipotonia muscular. 
(E) Apresentar palato ogival, respiração bucal, hipotonia dos músculos orais e periorais, favorecendo um quadro 

de sialorreia ou incontinência salivar. 
 

48. O consultório odontológico é um ambiente que pode parecer ameaçador para algumas pessoas. A presença de 
equipamentos e instrumentais diversos, estímulos olfativos e sonoros, até a vestimenta da equipe de saúde 
bucal, podem influenciar negativamente na dinâmica do tratamento. Entre os estados emocionais despertados, o 
mais comum é o medo. Para evitar a ocorrência ou a exacerbação do medo nos pacientes, a equipe 
odontológica deve tomar as seguintes medidas, EXCETO:  

 
(A) Acolher o paciente, desde a recepção até a sua entrada no consultório, evitando sentá-lo imediatamente na 

cadeira odontológica, especialmente quando for o primeiro contato dele com o serviço e/ou com a equipe.  
(B) Ouvir atentamente o que o paciente tem a dizer, valorizando suas queixas, sem julgamentos e, a partir 

disso, elaborar um plano de tratamento que atenda às suas necessidades e aos seus anseios, mesmo que 
isso consista na quebra de protocolos clínicos e de biossegurança. 

(C) Explicar com simplicidade o passo a passo dos procedimentos que serão realizados para evitar que o 
paciente seja surpreendido com o acionamento da cadeira odontológica, a iluminação do refletor, o ruído 
das turbinas de alta e baixa rotação e os movimentos necessários para realização da intervenção.  

(D) Prevenir o paciente sobre o momento da ocorrência e sobre a duração da possível sensação desagradável, 
quando o desconforto for inevitável. 

(E) Usar expressões de encorajamento, apoio e apreço pelo paciente. Tudo isso pode auxiliar no 
estabelecimento de uma relação de confiança, importante para o enfrentamento da insegurança e, 
consequentemente, do medo.   

 
49. O gerenciamento de resíduos deve ser implantado como rotina nos serviços de saúde e os trabalhadores da 

área devem ter conhecimento e acesso às condições necessárias para seleção de resíduos, recolhimento para 
um local de armazenamento até a coleta feita pelo órgão municipal ou setor responsável pela limpeza urbana. 
Diante disso, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. 

 

(1) Resíduos comuns 
(2) Resíduos químicos 
(3) Resíduos infectantes  
(4) Resíduos perfurocortantes 

(   ) brocas 
(   ) papel higiênico  
(   ) resíduos de amálgama 
(   ) limas endodônticas 
(   ) dentes extraídos  
(   ) substância reveladora e fixadora de radiografias 
(   ) lençol de borracha usado 

 
Marque a opção que contém a sequência CORRETA: 

 
(A) 4, 1, 2, 4, 3, 2 e 3 
(B) 4, 3, 2, 4, 3, 2 e 1 
(C) 3, 1, 2, 4, 3, 2 e 1 
(D) 3, 3, 1, 4, 1, 2 e 3 
(E) 4, 3, 1, 4, 3, 2 e 1 

 
50. O processo de destruição ou eliminação de todas as formas de vida microbiana (bactérias nas formas 

vegetativas e esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de agentes físicos e ou químicos, refere-se à 
 

(A) desinfecção. 
(B) esterilização. 
(C) assepsia. 
(D) antissepsia. 
(E) degermação. 

 


