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 PROVA ESCRITA OBJETIVA – PROVA TIPO 04 

ESPECIALIDADE: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL / 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF/PMAQ 
DATA: 20/08/2017 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí) 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material supramencionado e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos. 

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas. 

13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de 2h 30min  (duas horas e trinta minutos) do início de sua prova. 

14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
TEXTO 01 (Para as questões de 01 a 08). 

 

Controle o colesterol. 

Sua saúde agradece! 

 

Você já parou pra pensar em tudo que o seu coração aguenta? Ele bate mais forte quando estamos 

apaixonadas, vibra de alegria com uma conquista, fica apertado quando a tristeza dá as caras e cheio de orgulho 

quando resolvemos ouvi-lo e, logo depois, descobrimos que foi a melhor decisão. E, acredite, pior do que 

decepcioná-lo por uma escolha errada ou feri-lo pelo término de um relacionamento seu é não cuidar de seu bem-

estar físico. Desses baques impostos pela vida – mesmo que demore um pouco – ele se recupera, mas nem sempre 

tem a mesma sorte quando sofre os impactos negativos dos nossos maus hábitos. E entre as maiores ameaças à 

saúde do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas de colesterol – principalmente na sua versão ruim, o 

LDL. Apesar de essa substância ser fundamental para diversos processos do organismo, quando ela circula em 

excesso pela corrente sanguínea é capaz de causar grandes problemas, como o infarto. 

(...) 

(REVISTA PENSE E LEVE. O JEITO MAIS GOSTOSO DE SER SAUDÁVEL. X ano 25-nº 299-junho 2017. Cá entre nós. Editorial. Por 

Paula Bueno, com pequenas adaptações para esta prova). 

 

QUESTÃO 01  __________________________ 
 

No trecho transcrito, só NÃO é utilizado recurso 

linguístico que proporciona uma interlocução mais 

direta com o leitor em:  

a)  Sua saúde agradece! 

b)  Você já parou pra pensar em tudo que o seu 

coração aguenta?  

c)   E, acredite, pior do que decepcioná-lo por uma 

escolha errada ou feri-lo pelo término de um 

relacionamento ... 

d)  E entre as maiores ameaças à saúde do seu 

amigo do peito ... 

e)  Apesar de essa substância ser fundamental 

para diversos processos do organismo, ... 

 

QUESTÃO 02  __________________________ 
 

No texto em questão observam-se acentuadas 

marcas de informalidade na linguagem utilizada. Em 

virtude disso, essa linguagem é  
 

a)  inadequada uma vez que na escrita não se 

admitem marcas linguísticas de informalidade 

tão acentuadas. 

b)  adequada, apesar das marcas de informalidade, 

o que não interfere na compreensão da 

mensagem.   

c)  inadequada porque deveria ter sido elaborada 

numa linguagem mais formal, já que é dirigido a 

um público de especialistas. 

d)  adequada porque o público a quem se dirige 

não poderia entender a mensagem se escrito 

em registro um pouco mais formal. 

e)  inadequada porque subentende-se que não foi 

elaborada por especialista. 

 

QUESTÃO 03  __________________________ 
 

No trecho: Ele bate mais forte quando estamos 

apaixonadas, vibra de alegria com uma conquista, 

fica apertado quando a tristeza dá as caras e cheio 

de orgulho quando resolvemos ouvi-lo..., 

identificamos, nos destaques, menções a ações 

 

a)  humanas atribuídas ao coração. 

b)  reprováveis a um órgão do corpo humano. 

c)  compatíveis com aquelas realizáveis por um 

órgão do corpo humano, na prática.  

d)  que levam o coração à exaustão, por isso, 

pouco recomendáveis.  

e)  que proporcionam contentamento ao ser 

humano por meio do coração.  
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QUESTÃO 04  __________________________ 
 

A palavra/expressão destacada, amplamente 

reconhecida em se tratando do coração e que traduz 

proximidade e afetividade é 
 

a) ... vibra de alegria com uma conquista, ... 

b) ... cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo ... 

c) ... ameaças à saúde do seu amigo do peito ... 

d) ... ele se recupera, ... 

e) ... pior (...) é não cuidar de seu bem-estar físico. 

 

 

QUESTÃO 05  __________________________ 
 

Nas línguas em geral, há recursos que nos permitem 

realizar retomadas de palavras e/ou termos que 

foram mencionados anteriormente, no próprio texto.  

A opção na qual o destaque NÃO retoma a palavra 

coração, apresentada em:  Você já parou pra pensar 

em tudo que o seu coração aguenta? é: 
 

a)  Ele bate mais forte quando estamos 

apaixonadas, ... 

b)  ...pior do que decepcioná-lo por uma escolha 

errada ... 

c)  ... é não cuidar de seu bem-estar físico. 

d)  E entre as maiores ameaças à saúde do seu 

amigo do peito está o desequilíbrio das taxas 

de colesterol ... 

e)  ... ou feri-lo pelo término de um relacionamento 

seu ... 

 

 

QUESTÃO 06  __________________________ 
 

Nos trechos dispostos nas opções abaixo, as 

palavras em destaque têm função gramatical de 

conferir algum atributo àquelas que as sucedem. 

Essa afirmação só NÃO é válida para        
 

a)  ... descobrimos que foi a melhor decisão. 

b)  ... quando sofre os impactos negativos dos 

nossos maus hábitos. 

c)  E entre as maiores ameaças à saúde do seu 

amigo do peito ... 

d)  Ele bate mais forte quando estamos 

apaixonadas, ... 

e)  ... é capaz de causar grandes problemas, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07  __________________________ 
 

Substituindo-se a palavra Apesar por Embora e a 

forma verbal ser por um tempo composto da voz 

ativa em:  Apesar de essa substância ser 

fundamental para diversos processos do organismo, 

..., teremos CORRETAMENTE: 

 

a)  Embora essa substância fosse fundamental 

para diversos processos do organismo, ... 

b)  Embora essa substância tenha sido 

fundamental para diversos processos do 

organismo, ... 

c)  Embora essa substância tinha sido fundamental 

para diversos processos do organismo, ... 

d)  Embora essa substância teria sido fundamental 

para diversos processos do organismo, ... 

e)  Embora essa substância tiver sido fundamental 

para diversos processos do organismo, ... 

 

QUESTÃO 08  __________________________ 
 

No segmento: E entre as maiores ameaças à saúde 

do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas 

de colesterol..., o termo negritado e sublinhado tem 

função sintática de  

 

a)  adjunto adnominal. 

b)  agente da passiva. 

c)  complemento nominal. 

d)  objeto direto. 

e)  objeto indireto. 
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TEXTO 02 (Para responder às questões 09 e 10). 

 

 
(https://www.google.com.br/saudeprimariaaps.blogspot.com. Acesso em: 11.07.17) 

 

QUESTÃO 09  __________________________ 
 

A charge acima, utilizando linguagem verbal e não 

verbal, enuncia uma crítica, provocando efeitos de 

humor, à 
 

a)  precariedade dos serviços públicos de saúde 

oferecidos à população. 

b)  precariedade da saúde da população 

evidenciada pelas enormes filas que se formam 

nos postos de saúde. 

c)  disponibilidade das pessoas para atender e 

registrar a procura por atendimento a pessoas 

nos postos de saúde. 

d)  exaustão das pessoas na espera por 

atendimento nos postos de saúde pública. 

e)  persistência daqueles que atendem pacientes 

do Sistema Único de Saúde. 

 

QUESTÃO 10  __________________________ 
 

Em: - O DOUTOR MEIRELES AVISA QUE SÓ VAI 

ATENDER ATÉ O QUILÔMETRO SETE!,  as 

palavras marcadas assinalam,  contextualmente, 

sentido de 

 

a) conformidade. 

b) condição. 

c) especificação. 

d) restrição. 

e) ratificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/saudeprimariaaps.blogspot.com
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 
 
 
 

QUESTÃO 11  _______________________ 

Sobre as normas de organização do Sistema Único 

de Saúde do Brasil, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a)  A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.  

b)  Os níveis de saúde expressam a organização 

social e econômica do País, tendo a saúde, 

como determinantes biológicos, a alimentação, 

a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho. 

c)  As ações e serviços de saúde, executados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), serão 

organizados de forma centralizada no nível 

federal. 

d)  À direção nacional do Sistema Único da Saúde 

(SUS) não compete, dentre outras ações, 

participar na formulação e na implementação 

das políticas de controle das agressões ao meio 

ambiente e de saneamento básico. 

e)  O conjunto de ações e serviços de saúde que 

constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) inclui 

as instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, pesquisa e 

produção de insumos, medicamentos, exceto as 

de sangue e hemoderivados. 
 

QUESTÃO 12  _______________________ 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos 

de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos 

seguintes princípios, EXCETO, 
 

a)  universalidade de acesso aos serviços de saúde 

em todos os níveis de assistência; 

b)  integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; 

c)  utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática; 

d)  participação da comunidade, mediante 

pagamento de taxas de complementação pelos 

serviços utilizados; 

e)  descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. 

QUESTÃO 13  _______________________ 

Os recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 

serão repassados aos Municípios, aos Estados e ao 

Distrito Federal desde que estes entes possuam, 

EXCETO, 

a)  fundo de Saúde; 

b)  conselho de Saúde, com composição majoritária 

de profissionais da saúde; 

c)  plano de saúde; 

d)  relatórios de gestão; 

e) contrapartida de recursos para a saúde no 

respectivo orçamento. 

 

QUESTÃO 14  _______________________ 

De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro 

de 2011, a Atenção Básica tem como fundamentos e 

diretrizes, EXCETO,  

a)  ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a 

permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações 

setoriais e intersetoriais com impacto na 

situação de saúde;  

b)  possibilitar 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;  

c)  adscrever os usuários e desenvolver relações 

de vínculo e responsabilização entre as equipes 

e a população adscrita, sem garantir a 

continuidade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado;  

d)  coordenar a integralidade em seus vários 

aspectos, trabalhando de forma 

multiprofissional, interdisciplinar e em equipe;  

e)  estimular a participação dos usuários como 

forma de ampliar sua autonomia e capacidade 

na construção do cuidado à sua saúde e das 

pessoas e coletividades do território.  
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QUESTÃO 15  ________________________________________________________________ 

A Política Nacional de Humanização foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003, atuando de forma transversal às 

demais políticas de saúde, a fim de impactá-las e interferir na qualificação da atenção e gestão do SUS. Assinale 

a alternativa que contém somente princípios da Política Nacional de Humanização: 

a)  Universalidade – transversalidade; 

b)  Integralidade – protagonismo dos sujeitos; 

c)  Equidade – protagonismo dos sujeitos; 

d)  Equidade – inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde; 

e)  Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde – transversalidade. 
 

Leia o texto abaixo para responder as questões 16 e 17: 
 

Número de casos e mortes por febre maculosa em 2017 já se iguala a todo o ano passado [2016], 

em Piracicaba 
 

O número de casos e morte por febre maculosa nos 06 primeiros meses de 2017 em Piracicaba 

(SP) já se iguala às ocorrências da doença na cidade em todo ano passado [2016]. Segundo dados da 

Prefeitura, foram 04 casos de janeiro a junho, com 02 mortes, neste ano [2017]. 

Na época de estiagem, a tendência é que os casos de febre sejam mais frequentes. Dois dos 

doentes contraíram a bactéria (Rickettsia rickettsii) após serem picados por carrapatos no bairro Santa 

Rita neste ano [2017] na cidade de Piracicaba (SP). 

A primeira vítima de febre maculosa, em 2017, foi uma idosa. O segundo caso ocorreu em 

fevereiro [2017], na lagoa bairro Santa Rita. O diagnóstico saiu em tempo de tratamento e o paciente 

sobreviveu. Em março deste ano [2017], houve uma terceira vítima, dessa vez com óbito. Em abril deste 

ano [2017], mais uma pessoa do Bairro Nova Piracicaba contraiu a febre maculosa. Tratava-se de um 

pescador que também soube descrever para o médico detalhes da rotina de lazer e que indicou a 

possibilidade de contaminação. 
Fonte: http://www.promedmail.org/pt [adaptado]. 

 
 

QUESTÃO 16  _______________________ 

Por se tratar de uma doença rara, a ocorrência de 

apenas quatro casos e dois óbitos em um curto 

período de tempo pode ser classificada como: 

a)  Pandemia; 

b)  Surto; 

c)  Endemia; 

d)  Autoctonia; 

e)  Epizootia. 

 

QUESTÃO 17  _______________________ 

Considerando a Portaria GM/MS nº 204/2016, 

assinale a alternativa CORRETA: 

a)  Trata-se de doença de notificação compulsória, o 

que significa afirmar que todos os pacientes 

evoluem ao óbito, independente do tratamento. 

b)  Trata-se de doença de notificação compulsória, 

pois os pacientes devem ser obrigados a realizar 

o tratamento em isolamento respiratório. 

c)  Trata-se de doença de notificação compulsória, 

pois aparece na lista de doenças que devem ser 

comunicadas às autoridades sanitárias mediante 

suspeita ou confirmação do diagnóstico. 

d)  Trata-se de doença de notificação compulsória, 

pois aparece na lista de doenças que devem ser 

comunicadas às autoridades sanitárias somente 

mediante confirmação do diagnóstico. 

e)  Não é uma doença de notificação compulsória, 

pois não aparece na lista de doenças que devem 

ser comunicadas às autoridades sanitárias 

mediante suspeita ou confirmação do diagnóstico. 

 

QUESTÃO 18  _______________________ 

Entende-se por vigilância __________ um conjunto 

de ações que proporcionam o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos. 

A alternativa que completa CORRETAMENTE a 

lacuna na frase acima é: 
 

a)  Ambiental. 

b)  Da saúde do trabalhador. 

c)  Sanitária. 

d)  Epidemiológica. 

e)  Da situação de saúde. 
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QUESTÃO 19  ________________________________________________________________ 

Observe o trecho relativo à divulgação da Pesquisa Nacional de Saúde, inquérito de base domiciliar realizada no 

Brasil em 2013: “Das 200,6 milhões de pessoas residentes no Brasil [em 2013], 6% (12,1 milhões) ficaram 

internadas em hospitais por 24 horas ou mais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista. A regiões que 

apresentaram proporções superiores à média nacional foram Sul (7,5%) e Centro-Oeste (7,4%). 

O indicador de saúde presente no trecho acima é apresentado em percentagem do tipo: 
 

a)  Prevalência. 

b)  Incidência. 

c)  Prevalência no período. 

d)  Incidência cumulativa. 

e)  Risco atribuível. 

 
QUESTÃO 20  ________________________________________________________________ 

Para calcular a taxa de internação hospitalar por infarto agudo do miocárdio em Teresina no ano de 2016, 

conforme demonstrado na fórmula abaixo, qual sistema de informação em saúde deveria ser consultado para 

obter os valores do denominador? 
 

Taxa de internação  = 

Número de internações hospitalares por infarto 

agudo do miocárdio de residentes em Teresina 

em 2016* x  10mil habitantes 

População residente em Teresina em 2016 

 

* Apenas as internações pagas pelo Sistema Único de Saúde. 
 

a)  Sistema de Informação de Agravos de Notificação; 

b)  Sistema de Informações sobre Mortalidade; 

c)  Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos; 

d)  Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial;  

e)  Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21  _______________________ 
 

De acordo com 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, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a 

supervisão do cirurgião-dentista: 

a) Processar filme radiográfico.  

b) Manipular materiais de uso odontológico. 

c) Realizar moldagem do arco inferior. 

d) Preparar o paciente para o atendimento. 

e) Desenvolver ações de promoção da saúde. 

 

QUESTÃO 22  _______________________ 

No que se refere ao controle de infecção e 

biossegurança, segundo a Lei Nº 11.889, de 24 de 

dezembro de 2008, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

É de competência do Auxiliar em Saúde Bucal, 

sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista: 

a) Adotar medidas de biossegurança visando ao 

controle de infecção. 

b) Aplicar medidas de biossegurança no descarte 

de produtos e resíduos odontológicos. 

c) Executar limpeza, assepsia, desinfeção e 

esterilização do instrumental, equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho. 

d) Realizar o correto armazenamento do material 

desinfectado e esterilizado. 

e) Realizar  o isolamento do campo operatório para 

evitar acidentes e contaminações durante a 

intervenção do cirurgião-dentista. 

 

QUESTÃO 23  ______________________ 

O desenho e os materiais utilizados na fabricação 

de equipamentos odontológicos e periféricos vêm 

sendo estudados e modificados pela indústria, o que 

tem possibilitado a introdução, no mercado, de 

produtos melhores e mais adequados para facilitar 

os procedimentos de limpeza e desinfecção ou 

esterilização. As cadeiras e mochos odontológicos 

são fabricados com revestimentos de materiais 

impermeáveis, laváveis e sem costuras.  
 

Em relação ao controle de infecção de superfície 

dos equipamentos odontológicos, segundo a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 

deve-se adotar os seguintes protocolos: 
 

I -  Realizar a limpeza da superfície dos 

equipamentos odontológicos com água e sabão 

neutro e a desinfecção com álcool a 70%. 

II -  Para minimizar a contaminação nas superfícies 

e em áreas vulneráveis, como os botões de 

acionamento dos diferentes equipamentos, 

sujeitos a danos elétricos, recomenda-se o 

recobrimento destas superfícies com campos 

de algodão esterilizados, para procedimentos 

cirúrgicos, e a aplicação de barreiras 

impermeáveis durante a realização de 

procedimentos clínicos.  

III -  As barreiras físicas de tecido ou as plásticas 

impermeáveis devem ser trocadas a cada 

paciente. 

IV -  A limpeza de superfície deve ser realizada 

apenas com álcool a 70%. 
 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) III. 

b) III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 

 

QUESTÃO 24  _______________________ 

Uma das etapas mais importantes no fluxo de 

processamento de artigos é o empacotamento e 

seleção da embalagem, nesse sentido, a embalagem 

deve permitir a penetração do agente esterilizante e 

proteger os artigos de modo a assegurar a 

esterilidade até a sua abertura. Para esterilização em 

autoclave, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Para esterilização em autoclave, recomenda-se 

papel grau cirúrgico. 

b) O papel grau cirúrgico pode ser reutilizado no 

máximo mais uma vez e depois descartado.  

c) Embalagens compostas de papel grau cirúrgico 

devem ter o ar removido antes da selagem, pois 

o ar atua como um obstáculo na transmissão de 

calor e de umidade.  

d) Pinças e tesouras devem ser esterilizadas com 

suas articulações abertas. 

e) Para esterilização em autoclave, além do papel 

grau cirúrgico, também recomenda-se o uso de 

papel crepado, tecido não-tecido, tecido de 

algodão cru e caixas metálicas perfuradas. 
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QUESTÃO 25  _______________________ 

Os óculos de proteção é um Equipamento de 

Proteção Individual - EPI utilizado durante os 

procedimentos odontológicos e na limpeza e 

desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes. 

Os óculos devem possuir as laterais largas, serem 

confortáveis, com boa vedação lateral, permitir a 

lavagem com água e sabão, desinfecção quando 

indicada, sendo guardados em local limpo, secos e 

embalados.  Recomenda-se o uso também pelo 

paciente para evitar acidentes.  
 

Os óculos são medidas de segurança que protegem 

os olhos contra: 

I –   Impactos físicos e de partículas voláteis. 

II –  Respingos de produtos químicos e material 

biológico.  

III –  Radiação ultravioleta e gases emanados de 

produtos químicos. 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) I  

b) II e III 

c) I e II 

d) I e III 

e) I, II e III. 

 

QUESTÃO 26  _______________________ 

O amálgama odontológico é uma liga de mercúrio 

Hg
o
 com limalha que contém prata (Ag); estanho (Sn); 

cobre (Cu) e a fórmula é dependente dos fabricantes. 

Algumas limas apresentam, também, índio (In); zinco 

(Zn); platina (Pt) e paládio (Pd). O mercúrio causa 

prejuízo ao meio ambiente e nos seres vivos, o 

processo de contaminação do meio ambiente ocorre 

por descuido na utilização deste metal e seu descarte 

inadvertido nos lixos, terra, água e ar. 

 

Sobre os cuidados do Auxiliar em Saúde Bucal no 

manuseio do amálgama odontológico é INCORRETO 

afirmar que: 
 

a) Deve-se utilizar a menor relação possível de 

mercúrio na liga. 

b) O isolamento absoluto deve ser utilizado para 

evitar queda de amálgama na cavidade bucal. 

c) A prioridade é para o uso de amalgamadores 

seguros que não apresentem vazamentos de 

mercúrio. 

d) A vantagem do amalgama em cápsula é a 

possibilidade do descarte em lixo comum. 

e) Os resíduos do amálgama devem ser mantidos 

em recipiente hermeticamente fechado e em 

local de baixa temperatura, isento de luz solar 

direta. 

QUESTÃO 27  _______________________ 

Durante as últimas décadas pode-se perceber a 

substituição do uso de restaurações de amálgama por 

restaurações de resina composta, sendo essa última, 

um material mais estético e de melhor controle de 

aplicação, principalmente, facilitado pelo uso de 

polimerização a luz e adesivos de última geração. 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o ácido 

condicionante e concentração indicada no preparo 

para restauração de resina composta. 
 

a) Ácido fosfórico 15%. 

b) Ácido fluorídrico 37%. 

c) Ácido fosfórico 37%. 

d) Ácido fólico 11%. 

e) Ácido nítrico 37%. 

 

QUESTÃO 28  ______________________ 

O Cimento de Ionômero de Vidro – CIV foi 

comprovado como elemento eficaz nas restaurações 

dentárias, passando a ser aplicado também como 

material forrador e na inserção de acessórios 

ortodônticos. Com base na classificação ISO da 

aplicação do CIV, indique a alternativa CORRETA: 

a) O CIV tipo I é indicado para restaurações. 

b) O CIV tipo II é indicado para cimentações 

protéticas. 

c) O CIV tipo II é indicado para cimentações 

ortodônticas. 

d) O CIV tipo II é indicado para restaurações. 

e) O CIV tipo V é indicado para cimentações 

ortodônticas. 

 

QUESTÃO 29  _______________________ 

A prestação de cuidados em odontologia pode ser 

estratificada em cinco níveis distintos de atenção, que 

decorrem desde a atenção geral como condições 

adequadas de habitação até um nível de alta 

complexidade como a odontologia especializada. 

Dentre esses níveis existe um grande destaque à 

atenção básica na Estratégia de Saúde da Família, 

que, para a Equipe de Saúde Bucal, remete, entre 

outras atividades: 
 

a) Ao atendimento de implantodontia. 

b) Ao atendimento no Centro de Especialidades 

Odontológicas - CEO. 

c) A adequação da rede de esgoto e distribuição de 

água. 

d) A prevenção e práticas curativas indispensáveis. 

e) As necessidades estéticas com utilização das 

facetas minimamente invasivas. 

 

 



 PROCESSO SELETIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS   -  

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL / AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF/PMAQ                                                                                11             

QUESTÃO 30  _______________________ 

A Estratégia de Saúde da Família é um excelente 

campo de atuação para as práticas de educação em 

saúde bucal. 
 

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a 

relação proposta entre elas. 
 

I –  É de competência do cirurgião-dentista planejar 

e organizar ações de promoção e prevenção 

em saúde bucal para as famílias, grupos e 

indivíduos, mediante planejamento local e 

protocolos de atenção à saúde, podendo 

repassar as deliberações para o Auxiliar de 

Saúde Bucal. 
 

PORQUE 
 

II –  O  Auxiliar de Saúde Bucal tem competência 

para realizar, sob supervisão, essas ações de 

educação em saúde bucal nas comunidades 

atendidas pela Estratégia de Saúde da Família.  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção 

CORRETA.  
 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II 

é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é 

uma proposição verdadeira.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

QUESTÃO 31  _______________________ 

Práticas de trabalho seguras envolvem a 

implementação e o desenvolvimento de uma política 

específica de revisão de procedimentos e alterações 

nas atividades realizadas pelos profissionais de 

saúde, de forma a reduzir a probabilidade de 

acidentes de trabalho, envolvendo a exposição a 

materiais biológicos. Grande parte dessas ações 

refere-se aos cuidados específicos com materiais 

perfuro-cortantes, à prevenção da contaminação 

ambiental por material biológico e à subsequente 

exposição de patógenos de transmissão sanguínea. 
 

No tocante ao acidente de trabalho e o protocolo de 

acidentes com materiais perfuro-cortantes, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

a) Deve-se evitar a lavagem com água e/ou sabão 

na área do acidente no intuito de não agravar a 

penetração do material contaminante, quer seja 

sangue ou outros fluidos orgânicos. 

b) Segundo o Ministério da Saúde, as 

quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser 

iniciadas até duas horas após o acidente. Em 

casos extremos, pode ser realizada até 24 a 36 

horas depois. 

c) O acidentado deve se direcionar imediatamente 

ao Centro de Referência no atendimento de 

acidentes ocupacionais. Nesse local, deverá ser 

comunicado o fato ao Técnico de Segurança do 

Trabalho, preenchido o inquérito de notificação e 

emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho 

– CAT. 

d) Deverá ser solicitada pelo médico a coleta de 

amostras de sangue do acidentado e do 

paciente-fonte, em tubos de ensaio, sem 

anticoagulante, devidamente identificados, que 

serão encaminhados imediatamente ao 

laboratório de referência para serem 

centrifugados. 

e) No paciente-fonte com HIV desconhecido ou que 

o resultado do teste anti-HIV demorar, deve-se 

iniciar com o esquema básico de antiretroviral e 

procurar o serviço especializado para reavaliar o 

acidente. 

 

QUESTÃO 32  _______________________ 

O cirurgião-dentista apresenta como principal exame 

complementar a radiografia. Essa ferramenta de 

diagnóstico lhe permite avaliar dentre outras coisas a 

estrutura radicular, o suporte ósseo a as alterações 

de estrutura e forma. Cabe também ao Auxiliar em 

Saúde Bucal – ASB, segundo a Lei Nº 11.889, de 24 

de dezembro de 2008, a função de processar e 

armazenar a película radiográfica. 
 

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a 

relação proposta entre elas. 
 

I –  A radiografia parcial ou totalmente velada 

apresenta aspectos de escurecimento em parte 

ou na totalidade da extensão da película 

radiográfica. 
 

PORQUE 
 

II –  A carência de sais de bário nas películas faz 

com que as imagens fiquem com tonalidades 

mais escuras durante a aquisição radiográfica. 

 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção 

CORRETA.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

mas a II não é uma justificativa correta da I.  



 PROCESSO SELETIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS   -  

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL / AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF/PMAQ                                                                                12             

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II 

é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é 

uma proposição verdadeira.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

QUESTÃO 33  _______________________ 

Em relação a erros de processamento e 

armazenamento de películas radiográficas, é 

INCORRETO afirmar que: 
 

a) Imagens radiopacas no canto da película podem 

estar associadas a área não imersa no revelador 

durante o processamento. 

b) Para acelerar o processamento e aumentar a 

qualidade da imagem, é recomendado um 

aquecimento artificial de 35 graus Celsius 

durante o processamento. 

c) Após o processamento, os filmes devem ser 

presos nas colgaduras de modo que não fiquem 

sobrepostos uns aos outros, sob o risco de 

grudarem após secarem. 

d) A subfixação da imagem na radiografia é 

caracterizada por uma área de aspecto 

esverdeado / desfocado no centro da radiografia. 

e) Quando existe um baixo nível de fixador durante 

o processamento pode originar no filme uma 

área escurecida, sem imagem (radiolúcida), 

correspondente à área não submersa no fixador. 

 

QUESTÃO 34  _______________________ 

Fórceps são instrumentos odontológicos utilizados 

para extrações dentárias. Eles são confeccionados 

em várias formas e configurações para que se 

adaptem corretamente as variedades de dentes nos 

quais eles são utilizados. 

Nessa perspectiva é CORRETO afirma que: 
 

a) O fórceps 18L é indicado para exodontia de 

molares superiores do lado direito. 

b) O fórceps 18L é indicado para exodontia de 

molares superiores do lado esquerdo. 

c) O fórceps 18L é indicado para exodontia de 

raízes residuais de dentes posteriores 

superiores. 

d) O fórceps 18L é indicado para exodontia de 

raízes residuais de dentes anteriores superiores. 

e) O fórceps 18L é indicado para exodontia apenas 

dos terceiros molares superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 35  _______________________ 

Durante o atendimento odontológico, os profissionais 

da saúde devem ficar atentos para evitar disfunções 

que levem a lesões por fadigas através de uma 

correta abordagem ergonômica. Nesse sentido, 

assinale a alternativa INCORRETA sobre os aspectos 

anatômicos e fisiológicos aplicados à ergonomia. 

a) A cifose acomete os profissionais da odontologia 

que não fazem uso de práticas ergonômicas e 

caracteriza-se por um desvio lateral da coluna 

onde a pessoa vista de frente ou de costas 

pende para um dos lados, direito ou esquerdo. 

b)  Quando se permanece por muito tempo na 

mesma postura, com a cabeça inclinada para 

frente, ocorre fadiga muscular da região lombar, 

fenômeno conhecido como lombalgia. 

c)  A colocação de objeto em ponto próximo (visão 

próxima) provoca uma ação muscular que, 

quando longa, resulta em fadiga e quanto mais 

demorada for a solicitação a esse esforço, tanto 

maior será o grau de fadiga ocorrido. 

d)  Os ruídos produzidos no consultório, quando 

excedem a 60 decibéis, vão progressivamente 

lesando a integridade do ouvido interno. 

e)  A iluminação para o atendimento odontológico 

teve ter duas finalidades principais: Permite ao 

trabalhador a visualização necessária para a 

eficácia e eficiência de seu trabalho e promover 

um ambiente de saúde visual responsável pela 

longevidade do profissional nesse ambiente. 

 

QUESTÃO 36  _______________________ 

O Tratamento Restaurador Atraumático - ART é um 

procedimento de remoção dos tecidos cariados, 

usando instrumentos manuais e restauração da 

cavidade com um material restaurador adesivo que 

tem, entre outras propriedades, a possibilidade de 

liberar flúor no ambiente. Foi desenvolvido para 

milhares de pessoas impossibilitadas de obter 

cuidados restauradores da saúde bucal 

convencionais, como grupos de refugiados, crianças 

em países subdesenvolvidos, onde as extrações 

seriam as únicas opções de tratamento.  
 

Em relação ao tratamento restaurador atraumático, 

assinale a alternativa com o material restaurador 

indicado para essa técnica. 
 

a) Amálgama dentário. 

b) Resina Composta. 

c) Ionômero de Vidro. 

d) Resina acrílica. 

e) Adesivo Fotopolimerizável. 
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QUESTÃO 37  _______________________ 

A doença cárie é caracterizada pela destruição 

progressiva das estruturas dentárias devido à ação de 

bactérias que produzem ácidos, a partir de 

decomposição dos restos alimentares na cavidade 

oral. Dentre esses microrganismos responsável pela 

formação da placa bacteriana, destaca-se como 

principal: 

a) Staphylococcus aureus. 

b) Streptlococcus mutans. 

c) Sscherichia coli. 

d) Entamoeba gingivalis. 

e) Entamoeba genus. 

 

QUESTÃO 38  _______________________ 

Paul Keyes estabeleceu o conceito de três círculos 

superpostos, indicando que, para o surgimento da 

doença cárie, era necessário a presença de três 

elementos em um mesmo espaço de tempo. Essa 

configuração ficou conhecida como tríade de Keyes e 

é composta pelos seguintes quesitos: 
 

a) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo proteína 

/ Microbiota cariogênica. 

b) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo 

carboidrato / Sangramento gengival. 

c) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo lipídio / 

Sangramento gengival. 

d) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo lipídio / 

Microbiota cariogênica. 

e) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo 

carboidrato / Microbiota cariogênica. 

 

QUESTÃO 39  _______________________ 

Durante um levantamento epidemiológico, o cirurgião- 

dentista percebeu que, em uma dada população, 

havia uma grande presença de lesão cariosa, 

principalmente em primeiro molar superior esquerdo; 

segundo pré-molar inferior direito; segundo molar 

superior direito e primeiro molar inferior esquerdo. Na 

planilha de notação dentária deve se marcar a 

numeração referente aos dentes citados na mesma 

sequência. Assinale a alternativa CORRETA dessa 

marcação: 
 

a) 16, 35, 27, 46. 

b) 46, 25, 17, 26. 

c) 16, 45, 27, 26. 

d) 26, 45, 17, 36. 

e) 26, 25, 27, 36.  

 

QUESTÃO 40  _______________________ 

Em uma anamnese foi relatado que o paciente se 

submeteu a uma anestesia odontológica por bloqueio, 

direcionando a suspeita do cirurgião-dentista, de uma 

parestesia parcial. Essa lesão foi ocasionada no 

nervo alveolar inferior que é uma das ramificações 

dos pares de nervos cranianos. 
 

Dentre os pares de nervos cranianos, assinale a 

alternativa referente ao principal responsável pela 

musculatura da mastigação e da sensibilidade facial. 

 

a) I par de nervo craniano. 

b) II par de nervo craniano. 

c) III par de nervo craniano. 

d) VI par de nervo craniano. 

e) V par de nervo craniano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


