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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de 

Matemática e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 01 para as questões de 01 a 04. 

 

SESC Ler 
 

Os Centros Educacionais Sesc Ler fazem parte de um programa de educação integrada à 

cidadania. Sua concepção pedagógica utiliza os conhecimentos prévios dos próprios alunos 

para construção do aprendizado. Com isso, busca-se o fortalecimento da capacidade 

intelectual, estimulando a formação da autonomia e de uma consciência crítica sobre suas 

relações com o meio físico, cultural, social e político.   

Instalados em municípios com baixo IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, o Sesc Ler contribui com o poder público 

para minimizar os números do analfabetismo no Brasil, servindo como referência para que outras instituições possam 

também abraçar esta causa.  

Em Pernambuco, os Centros Educacionais Sesc Ler oferecem:  
 
• EJA (Educação de Jovens e Adultos) – alfabetização 1º e 2º ciclo 

• Educação Infantil 
• Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) 

• PHE (Projeto Habilidades de Estudo) 

• Investimento da formação continuada dos educadores 

• Trabalho com Grupos da Terceira Idade  

 

Os Centros Educacionais Sesc Ler têm um projeto arquitetônico despojado com:  
 
• Salas de aula dotadas de iluminação e ventilação adequadas 

• Biblioteca com acervo atualizado e informatizado 

• Laboratório de Informática 

• Refeitório 

• Espaço de convivência 

• Quadras Poliesportivas 

• Parque aquático, com piscina semiolímpica e infantil 
• Campo de futebol oficial  
 
Todos esses espaços contribuem para o desenvolvimento de um trabalho de excelência didático-pedagógica, integrando os 
objetivos curriculares às demais atividades que o Sesc desenvolve nas áreas de cultura, lazer, saúde e assistência. Dessa 

forma, o Sesc Ler recebe periodicamente exposições de artes plásticas, espetáculos de teatro e dança, cursos de 

capacitação profissional, assistência odontológica através do projeto OdontoSesc.  
Disponível em: www.sesc-pe.com.br 

 

01. Após a leitura do texto, conclui-se que 
 

A) a implementação do Sesc Ler favoreceu o incremento do analfabetismo. 
B) as ações desenvolvidas pelo Sesc Ler são imitadas por outras instituições. 

C) esse tipo de centro educacional contribui para o egresso no ensino superior. 

D) as ações do Sesc Ler não se destinam a idosos. 

E) dentre várias de suas ações, os centros educacionais do Sesc Ler estimulam o segmento artístico-cultural. 
 

02. Em uma das passagens do texto, declara-se que o SESC Ler se preocupa em realizar ações qualitativas no segmento 

educacional. Assinale a alternativa cujo texto reflete essa mensagem.   
 

A) “...o Sesc Ler recebe periodicamente exposições de artes plásticas...” 

B) “Os Centros Educacionais Sesc Ler fazem parte de um programa de educação integrada à cidadania” 

C) “Todos esses espaços contribuem para o desenvolvimento de um trabalho de excelência didático-pedagógica...” 

D) “... estimulando a formação da autonomia e de uma consciência crítica...”  

E) “Sua concepção pedagógica utiliza os conhecimentos prévios dos próprios alunos...” 
 

03. Observe o trecho abaixo: 
 

“Sua concepção pedagógica utiliza os conhecimentos prévios dos próprios alunos para construção do aprendizado. 
Com isso, busca-se o fortalecimento da capacidade intelectual, estimulando a formação da autonomia e de uma 

consciência crítica sobre suas relações com o meio físico, cultural, social e político.” 
 

Sobre ele, está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 

A) O projeto político-pedagógico do Sesc Ler deprecia os conhecimentos adquiridos anteriormente. 

B) Nos centros educacionais do Sesc Ler, para fins de aprendizagem, resgatam-se e consideram-se os conhecimentos anteriores 
que o aluno porta consigo. 

http://www.sesc-pe.com.br/
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C) Nem sempre, o aluno participante do programa Sesc Ler é preservado de seus conhecimentos anteriormente adquiridos, 

para que a aprendizagem seja uma realidade em sua vida. 

D) Para o aprendizado, é de vital importância que todo centro educacional considere e reconheça os conhecimentos que o 

aluno já carrega consigo. 

E) Em alguns centros, a concepção pedagógica se faz valer dos conhecimentos dos alunos, sobretudo daqueles que se voltam 

ao cenário político. 

 

04. Em qual das alternativas, existe uma mensagem que NÃO foi declarada no  texto ? 
 

A) O Sesc realiza ações voltadas a diversas áreas, dentre elas, saúde e lazer. 

B) O analfabetismo é uma das metas do Sesc Ler, estando quase erradicado do cenário brasileiro. 

C) Os objetivos curriculares são integrados às ações desenvolvidas pelo SESC em diversas áreas. 
D) Quadras poliesportivas compõem o projeto arquitetônico dos centros educacionais Sesc Ler. 

E) O analfabetismo no Brasil é algo que preocupa não somente o Sesc Ler como também o poder público.  

 

05. Observe os itens abaixo: 
 

I. "A gente tropeça sempre nas pedras pequenas, porque as grandes a gente logo enxerga” (Provérbio japonês) 
II. "Se quiser conhecer um cavalo, monte nele; se quiser conhecer uma pessoa, conviva com ela."(Provérbio japonês) 

III. “Endireite o galho, enquanto a árvore é nova."(Provérbio japonês) 
 

Sobre os termos neles sublinhados, é CORRETO o que se afirma em  

 

A) No item I, o termo exprime relação de concessão. 
B) No item II, o termo poderia ser substituído por “uma vez que”, sem causar prejuízo de sentido à oração. 

C) No item III, o termo exprime circunstância temporal. 

D) Tanto o termo do item I com o do item III poderiam ser substituídos por “se bem que”. 

E) O termo do item II exprime relação de oposição. 

 

06. Definindo-se Intertextualidade, tem-se que 
 

A) ela ocorre mediante a fusão de alguns textos que abordem a mesma temática. 

B) é a relação que se estabelece entre dois textos, quando um deles faz referência a elementos existentes no outro. 

C) a sua existência está atrelada a elementos que se repetem em situações diversas, não importando a natureza do texto nem a 

sua finalidade. 

D) ela independe de fatores que justifiquem a mesma temática, contemplando realidades diversas em uma multiplicidade de 

cenários. 

E) é a relação existente entre textos de mesmo gênero que contemplem temáticas similares e abordem cenários idênticos. 
 

TEXTO 02 para as questões de 07 a 09. 
 

LÍNGUA: PRA QUE TE QUERO? 

 

Gestos, desenhos, movimentos, símbolos, palavras, silêncio... O ser humano dispõe de diferentes linguagens para se 
comunicar com o mundo e com as pessoas. No entanto, parece que a palavra tem sido o instrumento preferido para 

objetivar seu pensamento, interagir com o outro e se fazer compreender. 
CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva. Atual Editora. 1999. p.01. 

 

07. Tomando-se o trecho: “No entanto, parece que a palavra tem sido o instrumento...”, se o conector “no entanto” fosse 

substituído por “enquanto”, 

 

A) estaria se cometendo um erro de incoerência textual. 

B) a coesão textual estaria comprometida, uma vez que o conector “enquanto” não expressa a mesma relação que “no entanto”. 

C) gramaticalmente, o trecho estaria correto, uma vez que os conectores expressam a mesma relação de oposição. 

D) a coesão textual estaria preservada; a intertextualidade seria, de fato, evidente. 

E) tanto a coerência como a coesão textuais estariam preservadas. 

 

08. Segundo o texto 02,  
 

A) na comunicação, a palavra assume posição de pouca essencialidade. 

B) no processo comunicativo, a interação promove comunicações imperfeitas, porque o homem é insipiente quanto ao uso das 

linguagens. 

C) são escassas as linguagens das quais o homem se utiliza para se comunicar, embora sejam elas de fácil manuseio. 

D) apesar da multiplicidade de linguagens no processo comunicativo, o homem recorre mais à palavra.  
E) as diversas linguagens favorecem a comunicação, e, de modo irrefutável, o homem se utiliza, no cotidiano, quase, 

exclusivamente, de símbolos e gestos. 
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09. Sobre gêneros textuais,  
 

A) o editorial é um gênero textual informativo cuja função é a de informar o leitor a respeito de uma notícia. 

B) emails, blogs, chats são gêneros textuais que refletem uma sociedade do século passado. 

C) são tipos específicos de textos sempre de natureza literária. 

D) estão desvinculados das práticas sociais. 

E) são as estruturas com que se compõem unicamente os textos orais. 

 

10. Atente para a música abaixo: 
 

Bom Conselho 
(Chico Buarque, 1972) 

 

Ouça um bom conselho 

Que eu lhe dou de graça 

Inútil dormir que a dor não passa 

Espere sentado 

Ou você se cansa 
Está provado, quem espera nunca alcança 

Venha, meu amigo 

Deixe esse regaço 

Brinque com meu fogo 

Venha se queimar 

Faça como eu digo 

Faça como eu faço 

Aja duas vezes antes de pensar 

Corro atrás do tempo 

Vim de não sei onde 

Devagar é que não se vai longe 

Eu semeio vento na minha cidade 

Vou pra rua e bebo a tempestade 

 

Sobre ela, assinale a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA. 

 

A) Existem nela problemas de coesão textual. 

B) Há nela passagens em que se percebe incoerência textual. 

C) Trata-se de um gênero textual do tipo informativo. 

D) Nela, é evidente a existência de intertextualidade. 

E) Chico Buarque inverte os provérbios, mantendo o sentido original 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

11. Carlos recebia R$ 1 200,00 de salário mensal. Em agosto, ele recebeu um reajuste salarial de 12% que deverá ser 

pago em setembro. Qual o salário que Carlos receberá no mês de setembro? 

 

A) R$1244,00 B) R$ 1344,00 C) R$ 1420,00 D) R$ 1530,00 E) R$ 1250,00 
 

12. Qual a possibilidade de se ter duas vezes o número 4 em duas jogadas de um dado não viciado? 

 

A) 1/3 B) 1/6 C) 1/18 D) 1/36 E) 1/27 

 

13. Se o comprimento do raio de um círculo é aumentado em 30% de seu valor, então a sua área aumenta em 

 

A) 60% B) 69% C) 80% D) 35% E) 43% 

 

14. Uma máquina que, trabalhando sem interrupção, fazia 90 fotocópias por minuto foi substituída por outra 50% mais 

veloz. Suponha que a nova máquina tenha que fazer o mesmo número de cópias que a antiga, em uma hora de 

trabalho ininterrupto, fazia. Para isso, a nova máquina vai gastar um tempo mínimo, em minutos, de 

 

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
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15. Em uma festa, a razão entre o número de rapazes e o número de moças é 
3

2
. Se, na festa, estão presentes 40 

rapazes, quantas moças compareceram à festa? 

 

A) 50 B) 70 C) 60 D) 80 E) 55 

 

16. Em uma cidade, circulam os jornais A e B. O número de habitantes que assinam, pelo menos, um jornal é 1200, o 

dos que assinam o jornal A é 900 habitantes, e o do jornal B é 500. É CORRETO afirmar que o número de 

habitantes que assinam os dois jornais é igual a 

  

A) 200 B) 300 C) 100 D) 150 E) 220 

 

17. Um pai reparte uma certa quantia entre seus três filhos. A divisão é feita em partes proporcionais às idades dos 

filhos. Sabendo-se que as idades dos filhos são números inteiros consecutivos e que o mais novo tem 3 anos e recebeu 

R$ 3000,00, é CORRETO afirmar que a quantia repartida foi  

 

A) R$12000,00 B)R$ 120000,00 C) R$ 20000,00 D) R$ 10000,00 E) R$ 22000,00. 

 

18. O perímetro de um triângulo isósceles mede 30 cm, e a base mede 10 cm. É CORRETO afirmar que sua área, em 

centímetros quadrados, mede 
 

   
  √ 

 
                      √                       

   √ 

 
                       √                         

 

19. Dois lados de um triângulo medem 4 m e 3 m. Se o ângulo formado por eles mede 90°, é CORRETO afirmar que 

sua área, em metros quadrados, mede  

 

A 12  B) 6 C) 18 D) 27 E) 15 

 

20. Um tanque de água tem capacidade de 5 000 litros, então a sua capacidade pode ser representada por 

 

A) 5 dm3 B) 500 cm3 C) 5000 m3 D) 5 m3 E) 500 m2 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. A pinça de Allis, instrumental bastante utilizado em cirurgias de tecidos moles, tem por finalidade 
 

A) estabilizar os tecidos moles durante a sutura ou dissecção. 

B) manipular tecidos na região mais posterior da boca, pois apresenta cerca de 10cm de comprimento. 

C) travar o tecido, quando se necessita prendê-lo firmemente. Essa pinça nunca deve ser usada nos tecidos que irão permanecer 

na boca. 

D) remover osso inter-radicular, uma vez que possui a ponta cortante. 

E) manter tecidos coaptados, enquanto as manobras de sutura são realizadas. 
 

22. Em relação aos procedimentos e materiais de sutura utilizados em Odontologia, está CORRETO afirmar que 
 

A) os fios de sutura de seda são classificados como não reabsorvíveis, embora eles percam gradualmente sua força tênsil e 

desapareçam em cerca de 30 dias, se não forem removidos. 

B) os fios de sutura estão disponíveis em várias medidas que variam do mais espesso até o mais fino. O fio de sutura 3-0 é 
mais espesso que o 4-0. 

C) as suturas orais não reabsorvíveis devem ser removidas em um tempo mínimo de sete dias e máximo de dez dias, jamais 

antes disso. 

D) a agulha de sutura deve ser montada, preferencialmente, a uma distância de 1/3 da ponta da agulha para sutura, obedecendo-

se ao princípio de colocar sua ponta o mais próximo possível da região de apreensão do porta-agulhas para evitar acidentes. 

E) os fios de sutura sem agulhas presas causam menos danos aos tecidos, pois as agulhas utilizadas para sua preensão são, via 

de regra, mais delicadas. 
 

23. O tempo de validade de esterilização de um instrumental esterilizado em autoclave é  
 

A) de uma semana, independente da embalagem que foi utilizada. 

B) de uma semana, se for utilizada como embalagem o campo de algodão, e de um mês, se for utilizado o papel grau cirúrgico. 

C) de uma semana, se for utilizado como embalagem o campo de algodão ou o papel kraft, e de um mês, se for utilizado o 

papel grau cirúrgico. 

D) de um mês, independente da embalagem utilizada. 

E) indeterminado. Cada serviço deve determinar o seu tempo de validade de esterilização, baseando-se em seu fluxo, no tipo 

de embalagem utilizada, no local de armazenamento e no número de pessoas que manipulam os pacotes. 
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24. De acordo com a divisão da sala de atendimento proposta pela ISO/FDI, considera-se exata a seguinte alternativa: 

 

A) A zona do operador compreende a posição de 1 a 4 horas para o dentista destro e de 7 a 12 horas para o dentista canhoto. 

B) A zona do assistente compreende a posição de 1 a 5 horas para o operador destro e de 7 a 11 horas para o operador canhoto. 

C) Na zona estática, localizam-se os equipamentos de uso frequente, como, por exemplo, os aparelhos periféricos e o 

fotopolimerizador. 

D) A zona de transferência se estende de 4 a 7 horas para o dentista destro e de 5 a 8 horas para o dentista canhoto. 

E) Na zona estática, ocorre a transferência do instrumental e do material do profissional assistente para o profissional operador 

e vice e versa. 

 

25. Não basta estar sentado para que o trabalho ergonômico seja desenvolvido. Dentre outras medidas adotadas com 

intuito de favorecer a ergonomia no consultório odontológico, pode-se observar a(o)  
 

A) utilização de mochos com pés fixos para o profissional operador e o auxiliar.  

B) manutenção das pernas cruzadas durante o trabalho.  

C) manutenção de ligeira curvatura da coluna vertebral para a frente, durante o trabalho.  

D) manutenção dos braços esticados e distantes do tronco durante o trabalho.  

E) posicionamento da altura do mocho, de modo a favorecer a compressão das coxas. 
 
26. Para o desenvolvimento do trabalho odontológico, é primordial que se tenha algum conhecimento dos equipamentos 

básicos que compõem o consultório odontológico. A respeito dos equipamentos, de suas características e de seu 

funcionamento, é CORRETO afirmar que  
 

A) existem cadeiras odontológicas do tipo semiautomáticas, totalmente automáticas e totalmente automáticas com função volta 

zero.  

B) o mocho tem a função básica de fornecer as ligações (intermediários e mangueiras) e os controles necessários para as peças 

de mão e a seringa de ar/água.  

C) o refletor é o componente do consultório odontológico que permite o posicionamento sentado do operador e da assistente 

junto à cadeira odontológica.  

D) os equipos podem ser do tipo com espelho externo multifacetado ou com espelho dicroico (bifocal), sendo este último mais 
usado atualmente.  

E) o sistema de sucção, cuspideira, ultrassom e aparelho de raios x fazem parte da unidade auxiliar fixada ao lado da cadeira 

odontológica. 
 
27. São da competência do Auxiliar de Saúde Bucal as seguintes atividades: 
 

I.  Proceder à conservação e manutenção do equipamento odontológico. 

II.  Preparar o paciente para atendimentos. 
III.  Revelar e montar radiografias. 

IV.  Orientar os pacientes sobre saúde e higiene bucais. 

V.  Preencher e anotar fichas clínicas. 
 

Estão CORRETAS 
 
A) I, III e V, apenas. B) I, II e V, apenas.  C) I, II e IV, apenas. D) I, II e III, apenas. E) I, II,III, IV e V. 

 

28. Para crianças em idade pré-escolar que apresentam pouca habilidade manual, qual é a Técnica de escovação 

recomendada? 
 
A) Técnica de Stillman Modificada. 
B) Técnica de Stilmann.  D) Técnica de Fones. 

C) Posição de Starkey. E) Técnica de Tollendal. 
 
29. Durante o atendimento odontológico, qual a função da cureta periapical? 
 
A) Realizar abertura endodôntica. 
B) Fazer tomada radiográfica.  D) Remover a cárie. 

C) Raspar e polir o dente. E) Realizar endometria. 

 

30. Sabendo-se que, em um atendimento, o Dentista realizou exodontia, que equipamentos de proteção individual 

devem ser usados pelo ASB na sala de esterilização, para executar a separação de resíduos, instrumental e lavagem 

do que foi utilizado? 
 
A) Óculos, máscara, gorro, luva grossa de borracha, sapato fechado e avental. 

B) Máscara, gorro, luva de procedimento, óculos, sandália branca e avental. 

C) Avental, óculos, luva de procedimento, máscara e sapato fechado. 

D) Luva grossa de borracha e uniforme branco. 

E) Sandália branca, luva grossa de borracha, máscara e avental. 
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31. Após remoção do molde da boca em silicone de adição, aconselha-se 
 
A) aguardar uma hora para realizar o vazamento. 

B) vazar imediatamente. 

C) esperar 7 dias para realizar o vazamento. 

D) esperar 2 dias para realizar o vazamento. 

E) vazar o molde somente com gesso tipo II. 

 

32. Durante a reação de presa, os cimentos de ionômero de vidro são muito sensíveis ao contato com 
 
A) dentina. B) esmalte. C) cimento hidróxido de cálcio. D) água. E) fio dental. 

 

33. O tempo de trabalho para a maioria das apresentações comerciais disponíveis do cimento fosfato de zinco situa-se 

na faixa de 

 
A) 0 a 1 minuto. B) 1 a 2 minutos. C) 3 a 6 minutos. D) 8 a 13 minutos. E) 15 a 20 minutos. 

 

34. Em material que não pode ser submetido ao calor seco ou úmido, a substância a ser usada na esterilização 

corresponde a 
 
A) soro fisiológico. 

B) glutaraldeído a 2%.  D) álcool iodado. 

C) álcool 70%. E) iodo. 

 

35. Atualmente o conceito de saúde bucal no Brasil é inseparável da saúde geral da pessoa e está diretamente associado: 
 
A) à vontade política dos profissionais de saúde. 

B) à formação do Atendente de Consultório Dentário.  D) às condições sociais das pessoas. 

C) à formação étnica do povo brasileiro. E) ao interesse da população escolarizada. 
 
36. Sobre o relacionamento entre o Cirurgião-Dentista e o Auxiliar de Saúde Bucal, considere os itens abaixo: 
 

I.  O fator hierarquia nunca deve ser desconsiderado na relação de trabalho. 
II.  O ASB deve manter uma postura não cordial com o Cirurgião-Dentista. 

III.  O ASB precisa saber modular a liberdade, o respeito e a adequação dos limites na relação profissional. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e III, apenas. B) I e II, apenas. C) II e III, apenas. D) I, apenas. E) I, II e III. 

 

37. A proporção pó/líquido usada na manipulação do IRM (cimento à base de óxido de zinco e eugenol) corresponde a 
 
A) duas porções de pó e uma de líquido. 

B) duas porções de pó e três de líquido.  D) uma porção de pó e duas de líquido. 

C) uma porção de pó e uma de líquido. E) três porções de pó e uma de líquido. 

 

38. Os espaçadores digitais são utilizados para 
 
A) promover espaço para a introdução de cones acessórios durante a obturação de canais radiculares, durante a técnica de 

condensação lateral ativa. 

B) ampliar a entrada dos canais radiculares, previamente ao início do preparo químico-cirúrgico. 

C) proporcionar um contato proximal e um contorno correto no dente a ser restaurado com matriz de aço. 

D) afastar a gengiva, buscando uma melhor visualização dos cálculos subgengivais. 
E) polir e verificar a existência de falhas no preenchimento das restaurações de amálgama. 

 

39. Um Cirurgião-Dentista irá realizar um tratamento endodôntico e precisa fazer o isolamento absoluto com um 

grampo indicado para retração gengival. Qual o grampo a ser utilizado? 

 

A) 212. B) 205. C) 209. D) 210. E) 122. 

 

40. Os estudos do último levantamento epidemiológico sobre saúde bucal do Ministério da Saúde (2010) trouxeram 

resultados mais positivos sobre as condições de saúde da população brasileira. Por exemplo, o índice CPO-D médio 

de crianças de 12 anos foi de 2,1. O que significa a sigla CPO-D? 
 
A) Dentes com periodontite. 

B) Dentes comprometidos a serem extraídos. 

C) Dentes cariados, perdidos e obturados. 
D) Superfícies cariadas, perdidas e obturadas. 

E) Dentes cariados, com extração indicada e obturados. 


