
 

 

 

 

 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 17/12/2017 
 

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 DO CARGO: 
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 ou azul 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. 

  

CARGO 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO-PI 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2017 
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Leia o texto I a seguir para responder às questões de 01 a 10. 
 

Religião, ética, moral 
A religião deveria ser ensinada em casa, pelos pais, e praticada no seio das comunidades confessionais. Nas escolas 

públicas, deveria prevalecer a discussão de princípios éticos 
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A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar o ensino religioso vinculado a uma crença 
específica em escolas públicas é mais um indício de que caminhamos velozmente para trás. O Brasil é um 
Estado laico e, portanto, deveria incentivar o diálogo entre as mais diferentes confissões, no intuito de formar 
cidadãos tolerantes com as opiniões divergentes. Optando pelo ensino doutrinário de uma religião exclusivista, 
afundamos ainda mais no pântano do sectarismo em que estamos estacionados. 

O que a sociedade deveria exigir do Estado é a implantação de um sistema público de ensino de 
qualidade que privilegiasse a educação para a cidadania. E isso se obtém com discussões sobre ética, que 
encontra-se no domínio da filosofia, e não sobre moral, submetida a preceitos religiosos. Embora alicerce as 
religiões, a ética as suplanta, pois seus princípios são universais, ou seja, valem em qualquer tempo e em 
qualquer lugar – enquanto a moral muda conforme os hábitos e costumes e interesses característicos do tempo e 
do lugar. 

Um exemplo: a inviolabilidade da vida humana, “não matar”, é um conceito ético, que independente da 
época e do país em que se vive e que está presente, acredito, na base de todas as religiões do mundo. No 
entanto, como as religiões defendem princípios morais e não éticos, em nome de Deus cristãos matam 
judeus, muçulmanos matam cristãos, budistas matam muçulmanos... Deveríamos lutar para que nas escolas 
públicas se ensinasse o princípio ético “não matar” em geral, ou seja, o respeito à vida de todos igualmente, e 
não sua derivação moral, de que a ideia de “não matar” não serve para aqueles que pensam ou agem diferente 
de nós. 

Recente pesquisa do departamento de Psicologia da Universidade de Chicago (EUA) concluiu que 
crianças educadas em lares não religiosos são mais tolerantes e generosas que as criadas segundo princípios 
religiosos. Os investigadores recrutaram 1.170 crianças de diferentes crenças em seis países (Canadá, China 
Jordânia, Turquia, EUA e África do Sul) e demonstraram que há maior coesão entre os membros de grupos 
religiosos e maior nível de intolerância com quem está de fora. As pessoas que não têm religião tendem a ser 
mais solidárias, exatamente por não fazerem distinção entre as diversas crenças religiosas. 

Nos últimos tempos, a sociedade brasileira, imersa em denúncias de corrupção e acuada pela 
incompetência generalizada da gestão do Poder Público, vem ancorando seu desencanto na falsa segurança do 
moralismo. Falsa segurança porque o moralismo – diferente da ética – funda-se em interesses momentâneos de 
alianças espúrias. Em geral, o moralismo é uma cortina que esconde a hipocrisia e o cinismo. O moralismo 
censura obras de arte, persegue confissões divergentes, reprime opiniões contrárias, e, pior, mata homens e 
mulheres. 

Em nome de moralismo, quatro mulheres morrem por dia devido a complicações provocadas por abortos 
clandestinos – mulheres pobres, diga-se de passagem. Em nome do moralismo, todo dia uma pessoa LGBT é 
assassinada. Em nome do moralismo, as religiões afro-brasileiras (umbanda e candomblé) são cada vez mais 
hostilizadas, principalmente pela militância fundamentalista evangélica, a ponto de praticamente desaparecerem 
em alguns nichos tradicionais, como as comunidades do Rio de Janeiro. Em nome do moralismo, julgam-se e 
proíbem-se obras de arte... 

A religião deveria ser ensinada em casa, pelos pais, e praticada no seio das comunidades confessionais. 
Nas escolas públicas, deveria prevalecer a discussão de princípios éticos, comuns a todas as pessoas, sejam 
elas ligadas ou não a crenças religiosas. Só assim poderíamos pleitear uma sociedade mais justa e tolerante. 
Infelizmente, parece que estamos optando por trilhar o caminho contrário, de repressão, do obscurantismo, da 
intransigência. 

 
 Adaptado de: RUFFATO, Luiz. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/09/opinion/1507561856_745482.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM (Acesso em 11/10/2017). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/09/opinion/1507561856_745482.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM
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01. Sobre a leitura e interpretação do texto I, analise as afirmações a seguir e assinale a opção CORRETA. 
  

I. O posicionamento do autor é de crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar o ensino religioso 
nas escolas vinculado a uma crença específica, uma vez que o Estado é laico e essa decisão vai fomentar 
ainda mais a intolerância entre os cidadãos; 

II. O autor utiliza a questão da inviolabilidade da vida humana, para justificar o seu ponto de vista de que a ética 
é um princípio fundamental e deveria estar à frente de qualquer princípio religioso, uma vez que se tivessem 
ética as religiões não discriminariam umas às outras; 

III. A pesquisa feita na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que pessoas religiosas são 
tolerantes com os membros do seu grupo e intolerantes com os membros de outros grupos, o que explica o 
conflito entre as religiões do mundo inteiro. 

 
(A) Apenas a afirmação I é verdadeira. 
(B) A penas a afirmação II é verdadeira. 
(C) Apenas a afirmação III é verdadeira. 
(D) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

 
02. Segundo informações do texto I, sobre o moralismo, tratado nos parágrafos 5 e 6, é correto afirmar EXCETO 

que: 
 

(A) é uma falsa segurança da sociedade brasileira. 
(B) favorece a intolerância entre as religiões. 
(C) responde até pela morte de homens e mulheres. 
(D) ancora o desencanto com a política nacional. 
(E) é uma forma de esconder hipocrisia e cinismo. 

 
03. No trecho “Infelizmente, parece que estamos optando por trilhar o caminho contrário, de repressão, do 

obscurantismo, da intransigência” (linhas 40 e 41), as expressões em itálico têm a mesma função sintática e 
seguem a mesma estrutura textual. Essa forma de composição textual é conhecida como: 

 
(A) paralelismo linguístico. 
(B) paralelismo textual. 
(C) paralelismo de sentido. 
(D) paralelismo morfológico. 
(E) paralelismo sintático. 

 
04. Acerca do uso da expressão “Embora” (linha 08), é verdadeiro afirmar que: 
 

(A) insere no texto uma oposição e tem o mesmo valor de “todavia”. 
(B) insere no texto uma consequência e tem o mesmo valor de “de forma que”. 
(C) insere no texto uma concessão e tem o mesmo valor de “conquanto”. 
(D) insere no texto uma comparação e tem o mesmo valor de “como”. 
(E) insere no texto uma causa e tem o mesmo valor de “uma vez que”. 

 
05. Os vocábulos “sectarismo” (linha 05), “suplanta” (linha 09) e “espúrias” (linha 28), significam, respectivamente: 
 

(A) intolerância; supera; ilegítimas. 
(B) dividido; completa; adulteradas. 
(C) segmentado; excede; questionáveis. 
(D) leigo; sobrepõe; imorais. 
(E) arbitrário; derruba; ilegais. 

 
06. Considerando as unidades lexicais “morrem”, “privilegiasse”, “alicerce” e “poderíamos”, assinale a opção que 

apresenta CORRETAMENTE os tempos verbais das unidades selecionadas. 
 

(A) Presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, não é verbo e futuro do pretérito do indicativo, 
respectivamente. 

(B) Presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do pretérito do 
indicativo, respectivamente. 

(C) Presente do indicativo, pretérito perfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do pretérito do 
indicativo, respectivamente. 
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(D) Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, não é verbo e futuro do presente do 
indicativo, respectivamente. 

(E) Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do 
pretérito do indicativo, respectivamente. 

 
07. Levando em consideração o desmembramento dos elementos estruturais que compõem a forma verbal 

“ensinasse”, analise as afirmações e assinale a opção CORRETA: 
 

I. “ensina”, no verbo ensinar, na forma “ensinasse”, é o conjunto de dois elementos mórficos denominado de 
tema. 

II. O verbo ensinar, na sua forma conjugada “ensinasse”, apresenta como elementos estruturais o radical “ensin-”, 
que indica a essência semântica verbal, a vogal de ligação “a”, que indica a conjugação do verbo, e a 
desinência modo-temporal “sse”, que indica o modo e o tempo do verbo. 

III. No caso da forma conjugada “ensinasse” (verbo ensinar), não há a marcação da desinência número-pessoal. 
 

(A) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
(D) As afirmações I, II e III estão corretas. 
(E) As afirmações II e III estão incorretas. 

 
08. Quanto à formação do período “Recente pesquisa do departamento de Psicologia da Universidade de Chicago 

(EUA) concluiu que crianças educadas em lares não religiosos são mais tolerantes e generosas”. Assinale a 
opção CORRETA. 

 
(A) O período é composto por duas orações: uma oração principal e uma oração subordinada substantiva que 

exerce a função de objeto direto. 
(B) O período é composto por duas orações: uma oração absoluta e uma oração subordinada substantiva que 

exerce a função de objeto indireto. 
(C) O período é composto por duas orações: uma oração independente e uma oração subordinada 

categorizada como substantiva completiva verbal. 
(D) O período é composto por três orações: uma oração principal, uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta e uma oração adjetiva restritiva. 
(E) O período é composto por três orações: uma oração absoluta, uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta e uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
09. Quanto aos termos essenciais, integrantes e acessórios da oração “A inviolabilidade da vida humana, “não 

matar”, é um conceito ético.”, assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmações e, em seguida, marque a 
opção CORRETA. 

 
(    ) O sujeito da oração é “A inviolabilidade da vida humana”.  
(    ) “da vida humana” atua como complemento nominal de “inviolabilidade”. 
(    ) O aposto “não matar” é um termo acessório que não faz parte nem do sujeito, nem do predicado. 
(    ) O predicado da oração é classificado como nominal, tendo como núcleo o substantivo “conceito”. 
(    ) Tanto “um” quanto “ético” atuam na função de adjunto adnominal. 

 
(A) F, F, F, V, V. 
(B) F, V, F, V, F. 
(C) F, V, F, V, V. 
(D) F, V, F, F, V. 
(E) V, V, V, V, V. 

 
10. Quanto a acentuação gráfica das unidades lexicais “confissões” (linha 03), “princípios” (linha 09), “ético” (linha 

16), “Jordânia” (linha 22) e “candomblé” (linha 33) no texto I, pode-se afirmar EXCETO que: 
 

(A) A palavra “confissões” não recebe acentuação gráfica. 
(B) A palavra “princípios” é acentuada em razão de ser proparoxítona. 
(C) A palavra “ético” é acentuada em razão de ser proparoxítona. 
(D) A palavra “Jordânia” é acentuada em razão de ser paroxítona terminada em ditongo. 
(E) A palavra “candomblé” é acentuada em razão se ser oxítona terminada em “e”. 
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11. A respeito da Lei 8.080/90, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

(B) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(C) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências. 
(D) Regulamenta a inserção dos agentes de endemias no Sistema único de Saúde (SUS). 
(E) Trata sobre as normatizações da Atenção Básica no SUS. 

 
12. A Participação Social no SUS é um princípio doutrinário assegurado pela Constituição Federal, por meio da Lei:  
 

(A) Lei nº 8.080/90. 
(B) Lei nº 8.142/90. 
(C) Lei nº 10.216/01.  
(D) Lei nº 7.508/11. 
(E) Lei nº 2.488/11. 

 
13. Sobre a diretriz do SUS denominada de “Descentralização”, pode ser compreendida como: 

 
(A) Redistribuição das responsabilidades às ações e serviços de saúde entre os níveis de governo.  
(B) A responsabilidade por garantir a saúde a todos não é de exclusividade da União. 
(C) Deve haver integralidade das ações e serviços de saúde do SUS. 
(D) Estados, Distrito Federal e Municípios, através das secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais 

de saúde, compartilham as responsabilidades com a União. 
(E) Exceto a opção “C”, as demais estão corretas. 

 
14. São diretrizes da organização do SUS, conforme o artigo 198 da Constituição Federal/88: 
 

I. Descentralização; 
II. Atendimento integral; 

III. Participação da Comunidade; 
IV. Hierarquização. 

  
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 

 
15. Ao conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 

garantir a integralidade da assistência à saúde, denomina-se: 
 

(A) Descentralização. 
(B) Igualdade da assistência à saúde. 
(C) Rede de Atenção à Saúde. 
(D) Participação social. 
(E) Regionalização. 

 
16. Em conformidade com o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, pode ser considerada porta de 

entrada do SUS: 
 

(A) Atenção primária à saúde. 
(B) Atenção de urgência e emergência. 
(C) Atenção psicossocial. 
(D) Atenção de apoio diagnóstico de imagem. 
(E) As opções A, B e C estão corretas. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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17. Vigilância epidemiológica é compreendida como o 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 medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
Essa definição é: 

 
(A) Falsa, pois o conceito se refere à vigilância sanitária. 
(B) Falsa, pois o conceito se refere à vigilância ambiental. 
(C) Correta, pois retrata o real conceito de vigilância epidemiológica. 
(D) Falsa, pois a finalidade não consiste em adotar medidas de prevenção, nem controle de agravos. 
(E) Nenhuma das opções anteriores. 

 
18. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 
saúde. A afirmativa refere-se à: 

 
(A) Vigilância epidemiológica. 
(B) Vigilância em saúde do trabalhador. 
(C) Vigilância ambiental. 
(D) Vigilância sanitária. 
(E) Nenhuma das opções anteriores. 

 
 19. Sobre a Lei nº 8.080/90, analise as proposições abaixo: 
 

I. A fiscalização das ações e serviços de saúde é de responsabilidade exclusiva da União e Estados;  
II. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 

seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; Vigilância Sanitária e 
farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador;  

III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde- SUS em caráter complementar.  
 

A opção CORRETA é: 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas II está correta. 
(D) Apenas III está correta. 
(E) Todas estão corretas. 

 
20. Trata-se de um eixo estruturante do Pacto de Gestão que orienta a descentralização das ações e serviços de 

saúde, bem como os processos de negociação e pactuação entre os gestores: 
 

(A) Hierarquização. 
(B) Descentralização. 
(C) Controle Social. 
(D) Regionalização. 
(E) Pactuação das ações. 
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21. Com relação às restaurações realizadas com cimento de ionômero de vidro, convencional, marque a opção 

CORRETA. 
 

(A) A baixa biocompatibilidade é uma das características das restaurações de ionômero de vidro. 
(B) Está indicada a realização das restaurações de ionômero de vidro em vários incrementos para que sejam 

evitados problemas de microinfiltração. 
(C) As restaurações de ionômero de vidro possuem um coeficiente de expansão térmica semelhante à estrutura 

dentária. 
(D) Durante a manipulação do ionômero de vidro, podem-se acrescentar gotas de água gelada ao pó para 

facilitar a manipulação e inserção das cavidades. 
(E) A alta resistência à tração é uma característica dos cimentos de iônomero de vidro. 

 
22. A técnica restauradora atraumática foi desenvolvida com o objetivo de condicionar o meio bucal de crianças com 

alto índice de cárie dentária através de uma técnica simples e de baixo custo. Com relação a esta técnica, 
marque a opção CORRETA. 

 
(A) A resina composta é o material mais indicado para essa técnica. 
(B) A técnica restauradora atraumática impede a recidiva de cáries nos pacientes. 
(C) A técnica requer a utilização de isolamento absoluto dos dentes a serem tratados. 
(D) A aplicação de um verniz cavitário sobre as restaurações realizadas por essa técnica aumentam sua 

longevidade. 
(E) A aplicação de ácido fosfórico a 37% e adesivo dentinário antes de aplicar o cimento de ionômero de vidro 

melhora sua adesão. 
 
23. Durante o atendimento odontológico, normalmente é realizada uma anamnese e, durante o preenchimento da 

ficha, a equipe de saúde bucal se comunica indicando os elementos dentários através de códigos numéricos. 
Baseado nesse código, o elemento 45 corresponde ao 

 
(A) segundo molar decíduo inferior direito. 
(B) segundo pré-molar permanente inferior esquerdo. 
(C) segundo molar permanente inferior direito. 
(D) segundo molar decíduo inferior esquerdo. 
(E) segundo pré-molar permanente inferior direito. 

   
24. O conhecimento da anatomia dentária é importante para toda a equipe de saúde bucal. Baseado nesse fato, é 

CORRETO afirmar: 
 

(A) O primeiro molar superior normalmente é composto por três raízes, duas vestibulares e uma palatina. 
(B) O primeiro molar superior normalmente é composto por três raízes, duas palatinas e uma vestibular. 
(C) O primeiro molar inferior normalmente é composto por três raízes, duas vestibulares e uma Lingual. 
(D) O primeiro molar inferior normalmente é composto por três raízes, duas linguais e uma vestibular. 
(E) O primeiro molar superior normalmente é composto por duas raízes, uma palatina e uma vestibular. 

 
25. O tecido da estrutura dentária que é mineralizado, sem vasos sanguíneos, cuja principal função é dar ancoragem 

para as fibras que ligam o dente ao osso alveolar se chama 
 

(A) dentina.    (D)  polpa dentária. 
(B) cemento.    (E)  cúspide dentária. 
(C) esmalte. 

 
26. Neoplasia maligna é o nome dado a um conjunto de doenças que têm em comum o crescimento desordenado e 

incontrolado de células que invadem tecidos e órgãos. Qualquer lesão suspeita encontrada na cavidade bucal 
deve ser submetida a uma biópsia. O exame necessita de instrumental adequado para a sua realização. São 
instrumentais utilizados nesse procedimento, EXCETO: 

 
(A) Fórceps número 15.   (D)  Pinça hemostática. 
(B) Seringa carpule.   (E)  Cuba para soro. 
(C) Cabo de bisturi. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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27. A autoclave se tornou o equipamento padrão na esterilização de artigos utilizados para atendimento 

odontológico, sendo considerado um método seguro e rápido desde que alguns cuidados sejam tomados. Com 
relação a esse método de esterilização, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Não há necessidade de lavar o instrumental clínico utilizado antes de ser levado ao autoclave. 
(B) Podem-se acondicionar os artigos em caixas metálicas fechadas para inseri-los no autoclave. 
(C) Um ciclo de esterilização efetivo em autoclave utiliza temperatura de 121º C, com 15 psi por 20 a 30 min em 

autoclaves de exaustão do ar por gravidade (convencionais). 
(D) Um ciclo de esterilização correto em autoclave utiliza temperatura de 100º C, com 2 psi por 15 a 20 min em 

autoclaves de exaustão do ar por gravidade (convencionais). 
(E) Não é recomendado o empacotamento de instrumentais em campos de algodão cru por não permitirem a 

correta passagem do vapor. 
 
28. Após a realização de procedimentos de moldagem, fazem-se necessárias a lavagem e a desinfecção do molde 

antes do vazamento. Cabe a equipe de saúde bucal processar esse molde para evitar a contaminação do 
ambiente ou de outros membros da equipe. Para a desinfecção de molde de alginato convencional, é CORRETO 
afirmar: 

 
(A) Devem ser lavados em água corrente e receber spray de solução de hipoclorito de sódio a 1% e 

permanecer em um involucro fechado por 10 min. 
(B) Devem ser lavados em água corrente e imersos em solução de hipoclorito de sódio a 1% e permanecer em 

um involucro fechado por 1 hora. 
(C) Devem ser lavados em água corrente e imersos em solução de álcool etílico a 90% e permanecer em um 

involucro fechado por 10 min. 
(D) Devem ser lavados em água corrente e receber spray de solução de álcool etílico a 90% e permanecer em 

um involucro fechado por 1 hora. 
(E) Devem ser lavados em água corrente e receber spray de solução de álcool etílico a 70% e permanecer em 

um involucro fechado por 1 hora.  
 

29. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são essenciais para a proteção da equipe de saúde bucal. Com 
relação aos EPIs, é CORRETO afirmar: 

 
(A) Luvas de procedimento podem ser reutilizadas, desde que devidamente esterilizadas em estufa. 
(B) O uso de óculos de proteção pelo auxiliar de saúde bucal é necessário somente ao auxiliar procedimentos 

cirúrgicos, sendo desnecessários em procedimentos de profilaxia e preparos cavitários. 
(C) Óculos de proteção devem ser utilizados até mesmo na lavagem dos instrumentais. 
(D) Após a lavagem dos instrumentais utilizados, não há necessidade de uso de luvas de proteção para se 

acondicionar os materiais em pacotes de esterilização. 
(E) Para a desinfecção da cadeira odontológica e bancadas, não há necessidade do uso de luvas ou máscaras 

de proteção. 
 

30. Após a remoção do tecido cariado, as cavidades a serem restauradas são classificadas em Classes de acordo 
com sua localização e superfícies envolvidas. Com relação a essa classificação, é CORRETO afirmar: 

 
(A) As cavidades do tipo Classe I são as que ocorrem no terço cervical dos dentes. 
(B) As cavidades do tipo Classe II são as que ocorrem nas superfícies proximais de incisivos e caninos com 

envolvimento do ângulo incisal. 
(C) As cavidades do tipo Classe III são as que ocorrem nas superfícies proximais de incisivos e caninos sem 

envolvimento do ângulo incisal. 
(D) As cavidades do tipo Classe IV são as que ocorrem nas superfícies proximais de pré-molares e molares. 
(E) As cavidades do tipo Classe V são as que ocorrem nas superfícies oclusais de pré-molares e molares. 

 
31. Sobre o material restaurador amálgama dentário, é CORRETO afirmar: 
 

(A) É um material radiolúcido. 
(B) É um material fotopolimerizável. 
(C) Causa irritação aos tecidos gengivais devido a sua porosidade superficial. 
(D) É um bom condutor térmico e elétrico. 
(E) É contraindicado para restauração de cavidades Classe II. 
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32. Após os preparos dentários em dentes vitais para a confecção de próteses fixas, são confeccionados provisórios 
de resina acrílica. Eles têm a função de proteger o preparo dentário e de manter a saúde gengival até o 
momento da finalização do trabalho protético. Com relação aos provisórios, é CORRETO afirmar: 

 

(A) Devem ser cimentados com cimento resinoso entre as sessões. 
(B) Devem ser cimentados com cimento de ionômero de vidro entre as sessões. 
(C) Não há necessidade de cimentação entre as sessões. 
(D) Devem ser cimentados com cimento de fosfato de zinco entre as sessões. 
(E) Devem ser cimentados com cimento de hidróxido de cálcio entre as sessões. 

 
33. É muito frequente a equipe de saúde bucal se deparar com pacientes usuários de prótese total. Apesar de não 

ter mais dentes, esses pacientes precisar tomar uma série de medidas a fim de manter a saúde bucal. Cabe a 
equipe de saúde bucal fornecer essa orientação a esses pacientes. São medidas que devem ser implementadas 
pelo paciente, EXCETO: 

 

(A) Escovar as próteses diariamente com escova dental dura. 
(B) Colocar a prótese em água fervendo por 1 hora uma vez por semana. 
(C) Higienizar a mucosa diariamente com pano ou gaze úmida. 
(D) Dormir sem as próteses. 
(E) Escovar a língua com escova macia ou raspador de língua diariamente. 

 
34. Os exames radiográficos em odontologia são essenciais para a realização de um correto diagnóstico em 

Odontologia. Com relação a esses exames, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A técnica de radiografia oclusal é um recurso indicado para a identificação de processos cariosos entre os 
dentes. 

(B) A técnica de radiografia interproximal é um recurso indicado para a identificação de processos cariosos 
entre os dentes. 

(C) A técnica de radiografia periapical é um recurso indicado para a identificação de lesões na região do palato. 
(D) A técnica de radiografia oclusal é um recurso indicado principalmente para avaliar as condições dos canais 

radiculares. 
(E) A técnica de radiografia interproximal é um recurso indicado para a identificação de processos destrutivos 

no ápice das raízes dentárias. 
 
35. De acordo com a Lei Nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta o exercício das profissões de 

técnico e auxiliar de saúde bucal, são funções do auxiliar de saúde bucal, EXCETO: 
 

(A) Desinfecção de moldes. 
(B) Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários. 
(C) Realizar a remoção de cárie dentária com instrumento rotatório. 
(D) Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamento odontológico. 
(E) Agendamento de pacientes. 

 
36. Para evitar problemas de saúde por mau posicionamento da equipe de trabalho em Odontologia, surgiram os 

conceitos de Ergonomia. Assinale a opção em que o posicionamento está CORRETO. 
 

(A) Manter o mocho em uma elevação que evite o contato dos pés com o chão a fim de facilitar a circulação 
sanguínea. 

(B) Tanto o operador como o auxiliar devem trabalhar em pé. 
(C) Manter o encosto do mocho regulado de modo a coluna formar uma ligeira inclinação para trás. 
(D) O auxiliar deve utilizar mochos sem o apoio para as costas para facilitar a movimentação. 
(E) Manter os braços próximos ao tronco. 

  
37. Uma das funções do Auxiliar de Saúde Bucal é orientar os pacientes sobre a higiene oral. Com relação a essas 

orientações, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Na escovação dos dentes, fazer opção por escovas de cerdas duras de cabeça pequena e trocar as 
escovas no máximo de dois em dois meses. 

(B) Está indicada a utilização diária dos palitos de madeira para a remoção do alimento entre os dentes. 
(C) Bebês em fase de amamentação, mesmo que sem dentes, precisam ter a mucosa bucal higienizada com 

gaze ou pano úmido diariamente. 
(D) Enxaguantes bucais com flúor podem substituir a escovação dentária.  
(E) Crianças com dentes decíduos não necessitam de escovação dentária, já que esses dentes serão 

substituídos pelos permanentes. 
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38. Assinale a opção que está de acordo com as atividades que os Auxiliares de Saúde Bucal podem realizar.  
 

(A) Realização de suturas após exodontia. 
(B) Receitar analgésicos e anti-inflamatórios em receituário próprio.  
(C) Realizar ajuste oclusal de restaurações. 
(D) Organizar e executar atividades de higiene bucal com o paciente. 
(E) Inserir e distribuir material restaurador em cavidade dentária. 

 
39. Com relação à manipulação e descarte de resíduos odontológicos, marque a opção CORRETA. 
 

(A) A destinação de todo material perfurocortante deve ser feita em recipiente rígido, estanque, vedado e 
identificado pela simbologia de substância infectante. 

(B) Luvas usadas para atender pacientes em procedimentos que não envolvam contato com sangue podem ser 
descartadas em lixo comum. 

(C) Luvas usadas para atender pacientes em procedimentos cirúrgicos podem ser descartadas em lixo comum. 
(D) Os resíduos do atendimento odontológico podem ser mantidos em recipientes abertos até a realização da 

coleta por empesa especializada desde que haja identificação de contaminado 
(E) O revelador e fixador radiográfico podem ser descartados na rede comum de esgotos. 

 
40. Várias doenças contagiosas podem ser potencialmente transmitidas na prática odontológica. Marque a opção 

que apresenta doença bacteriana passível de transmissão no atendimento odontológico. 
 

(A) HIV.     (D)  Hepatite B. 
(B) Herpes labial.    (E)  Língua geográfica. 
(C) Sífilis. 

 
41. Após a esterilização dos instrumentais de atendimento clínico em autoclave, estes devem ser armazenados de 

maneira adequada para que seja seguro o seu uso posteriormente. Considerando que as condições ideais de 
armazenamento sejam atendidas, marque a opção que se refere ao tempo máximo que estes instrumentais 
podem ser armazenados sem necessitar de nova esterilização.  

 
(A) Indefinidamente   (D)  1 mês 
(B) 2 dias     (E)  6 meses 
(C) 15 dias 

 
42. Com relação aos materiais de moldagem utilizados no atendimento em Odontologia, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A godiva é um material de polimerização química. 
(B) A silicona de adição é um material hidrofílico. 
(C) O poliéter deve ser preparado sem luvas para não inibir a presa do material 
(D) A pasta de óxido de zinco e eugenol é um material elástico.  
(E) Moldes de alginato não podem ser vazados com gesso Tipo IV. 

 
43. Uma das funções do auxiliar de saúde bucal é processar os moldes e confeccionar modelos de gessos. Com 

relação aos gessos odontológicos, marque a opção CORRETA. 
  

(A) Modelos de estudo devem ser confeccionados somente com gesso tipo IV. 
(B) A incorporação de sal de cozinha retarda a reação de presa do gesso 
(C) O gesso Tipo II requer uma menor quantidade de água para ser manipulado que o Tipo IV. 
(D) O gesso tipo I é mais resistente que o Tipo III. 
(E) A incorporação de raspas de gesso acelera a reação de presa do gesso. 

 
44. Durante o exame clínico, uma anamnese cuidadosa é bastante útil para o planejamento do tratamento e 

orientações a serem dadas aos pacientes. Dos fatores apresentados a seguir, o único que NÃO interfere no risco 
ao estabelecimento da cárie é: 

 
(A) Higiene bucal.    (D)  Ingestão de água. 
(B) Utilização do fio dental.  (E)  Ingestão de açúcar. 
(C) Acesso ao flúor. 
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45. Durante a realização de restaurações diretas de resina composta em cavidades oclusais de molares inferiores 
sem o envolvimento da crista marginal, é recomendada a utilização de isolamento absoluto para manter o campo 
operatório livre de saliva durante a execução de todo o procedimento. Com relação a essa técnica, é CORRETO 
afirmar: 

 
(A) Basta a utilização de um espelho bucal, sugador e rolos de algodão para se conseguir o isolamento 

absoluto. 
(B) Consiste na perfuração de um lençol de borracha com perfurador de dique e sua estabilização com cunhas 

de madeira. 
(C) Os grampos metálicos utilizados não precisam estar esterilizados, já que não entram em contato direto com 

a cavidade bucal do paciente. 
(D) Sempre deve ser associada a um aumento de coroa clínica, a fim de se obter um isolamento mais efetivo do 

campo operatório. 
(E) Consiste na perfuração de um lençol de borracha com perfurador de dique e sua estabilização com um 

grampo metálico de tamanho apropriado. 
 
46. Após a realização de exodontia, é recomendado que seja realizada uma sutura a fim de reter o coágulo 

sanguíneo e assim melhorar o processo de cicatrização. O instrumental abaixo que é utilizado para a realização 
desse procedimento é:  

 
(A) Porta agulha.     (D)  Pinça de Allis. 
(B) Porta grampo.     (E)  Lecron. 
(C) Pinça Miller. 

 
47. Após a completa remoção de cárie de uma cavidade dentária na oclusal do primeiro molar superior, observou-se 

que, apesar de profunda, não houve exposição pulpar; a polpa mantinha a vitalidade respondendo bem aos 
testes e sem alteração radiográfica aparente nos ápices radiculares. O cirurgião dentista optou por proteger o 
fundo da cavidade com um material de forramento antes de realizar a restauração definitiva. Marque a alternativa 
que indica o material de forramento indicado para essa situação: 

 
(A) Resina acrílica autopolimerizável.  (D)  Cimento de fostato de zinco. 
(B) Cimento de hidróxido de cálcio.  (E)  Resina composta.  
(C) Amálgama dentário. 

 
48. O hidrocoloide irreversível é um material de moldagem bastante utilizado na Odontologia. Sobre este material, é 

CORRETO afirmar: 
 

(A) Pode ser plastificado com água quente. 
(B) O acréscimo de Bórax acelera sua presa. 
(C) Pode ser utilizado para a moldagem funcional de preparos para prótese fixa. 
(D) A manipulação com água gelada retarda sua geleificação. 
(E) Não deve ser manipulado com luvas de látex. 

 
49. O tratamento odontológico de pacientes gestantes pode gerar insegurança na equipe de saúde bucal. Sobre o 

atendimento odontológico de gestantes, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A paciente pode apresentar aumento do volume gengival. 
(B) Não deve ser realizado nenhum exame radiográfico durante o período gestacional. 
(C) O uso de anestésicos com vasoconstrictor está contraindicado para todas as fases da gravidez. 
(D) Não há período gestacional considerado mais seguro para a realização do atendimento odontológico. 
(E) Abscessos endodônticos não devem ser tratados com antibiótico durante a gravidez, devem ser apenas 

drenados e realizadas compressas mornas. 
 
50. A Atenção Básica no Brasil compreende um conjunto de ações desenvolvidas pelas equipes dos postos de 

saúde. Fazem parte desse conjunto de medidas, EXCETO: 
 

(A) Realização de cirurgias de alta complexidade. 
(B) Incentivo à Vigilância e Controle da Diabetes. 
(C) Incentivo à Saúde Bucal. 
(D) Incentivo ao Controle de focos de Mosquitos da Dengue. 
(E) Incentivo às Ações Básicas de Vigilância Sanitária. 

 


