
  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscrição Sala 

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos 

retângulos abaixo. 

 

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação 

Edital nº 130/2017 
 

Data: 19 de novembro de 2017. 
 

Duração: das 9:00 às 13:00 horas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
 

Prezado(a) Candidato(a), 

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da 
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável 
obediência aos itens do Edital e aos que seguem: 

 

01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade. 

Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue 
para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O candidato 
que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame. 

02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de 
Questões. 

03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está 
completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 
30 (trinta) minutos após o início da prova. 

04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade 
de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha-
Resposta. 

05. A prova tem duração de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala 
de prova é de 1 (uma) hora.  

06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.  

07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 11.12 do Edital. 

08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta 
no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a Folha-
Resposta ao fiscal de sala. 

Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a 
assinatura da Ata de Aplicação. 

Boa prova! 
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  Prova de Língua Portuguesa   
 10 questões 

 

 
TEXTO 1 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Os moradores do bairro de Balneário São João Batista 3, em Peruíbe (SP), vão demorar para 

esquecer a madrugada entre os dias 6 e 7 deste mês de outubro. Tudo começou com um clarão. Em 

seguida, um objeto com luzes azuladas sobrevoou as casas, emitindo um forte zumbido. A energia 

elétrica da região logo começou a falhar, com duas quedas registradas. 

O pessoal ficou com medo. Ninguém teve muita coragem de sair para ver o que era. Na 

manhã seguinte, a surpresa: uma área de 13 metros de comprimento por dois de largura de 

vegetação em um terreno abandonado estava toda amassada, com leves marcas de queimaduras. 

“Eles chamaram a polícia, mas quando os policiais chegaram, viram que a ocorrência não era para 

eles. Foi aí que me chamaram”, conta o biólogo e ufólogo Paulo Aníbal. 

O caso, revelado pela prefeitura da cidade somente nesta sexta-feira (20), deixou Aníbal 

intrigado. “Pelos indícios é muito provável que se trate de algo legítimo”, afirma. “Não é um terreno 

seco normal cheio de mato. É um taboal completamente alagado, com vegetação de um metro de 

altura, no meio do nada. Não sei quem teria o interesse de ir até uma área dessas e queimar cada 

uma das plantas, que devem ser milhões”. 

Um outro pesquisador da ufologia, Saga Susseliton Souza, falou com a reportagem do G1 e 

também acredita que não é uma obra humana. "Uma testemunha relata que, às 18h do dia 7, após o 

ocorrido, viu algo na mata que não foi capaz de identificar. Todos ficaram muito assustados", disse. 

Aníbal também está animado. A última vez que esteve no local foi na última quarta-feira 

(18). “Estou com as evidências, todas as provas, e agora vamos dar andamento às investigações”, 

finaliza o ufólogo. A prefeitura, que também está acompanhando a história, isolou o local, que não 

para de receber curiosos desde a divulgação da notícia.   

O caso é muito semelhante a outro acontecido no ano de 2008, no bairro São José, 

aproximadamente a 1,5 quilômetro dali. Na época, a marca deixada no matagal foi de 15 metros por 

9 de largura. O evento colocou a cidade na rota do turismo ufológico, com direito a um encontro 

anual para fazer vigílias em busca de objetos voadores não identificados. 
(...) 

Adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/10/et-caicara-suposto-ovni-deixa-marcas-no-litoral-de-sao-

paulo.html>. Acesso em 23 out. 2017. 

 
 

01. Sobre o fenômeno das marcas na vegetação ocorrido em Peruíbe, em outubro deste ano, é correto 

afirmar, com base no texto, que: 

A) a cidade paulista já viveu algo parecido anos antes. 

B) ocorreu depois das seis da noite do dia 7 de outubro. 

C) causou danos naturais explicáveis pela ciência atual. 

D) há certeza absoluta da origem extraterrestre do evento. 

E) serviu de prova irrefutável da existência de extraterrestres. 

 

02. Segundo o texto, o pesquisador Susseliton Souza: 

A) viu algo na mata que não foi capaz de identificar. 

B) não sabe quem teria interesse de queimar as plantas. 

C) está com as evidências para iniciar as investigações. 

D) foi chamado pelos policiais para averiguar o ocorrido. 

E) duvida que o ocorrido tenha sido causado por humanos. 

 

03. O ufólogo Paulo Aníbal acredita que o caso tenha relação com extraterrestres porque: 

A) a região faz parte da rota turística desde 2008. 

B) aconteceu durante uma madrugada de outubro. 

C) a prefeitura demorou a revelar o caso à imprensa. 

D) a área é extensa e a vegetação abundante e alagada. 

E) os moradores ficaram receosos, dentro de suas casas. 

http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/10/et-caicara-suposto-ovni-deixa-marcas-no-litoral-de-sao-paulo.html
http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/10/et-caicara-suposto-ovni-deixa-marcas-no-litoral-de-sao-paulo.html
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04. O texto se caracteriza como narrativo, pela presença predominante de: 
 

A) citação, como em “Eles chamaram a polícia” (linha 08). 

B) opinião, como em “é muito provável que se trate de algo legítimo” (linha 11). 

C) descrição, como em “terreno seco normal cheio de mato” (linhas 11-12). 

D) instrução, como em “vamos dar andamento às investigações” (linha 19). 

E) eventos cronológicos, como em “A prefeitura [...] isolou o local” (linha 20). 

 

05. Assinale a alternativa em que o segundo termo é mais específico que o primeiro. 
 

A) evidências (linha 19) – provas (linha 19) 

B) polícia (linha 08) – policiais (linha 08) 

C) vegetação (linha 07) – mato (linha 12) 

D) cidade (linha 24) – local (linha 18) 

E) indícios (linha 11) – investigações (linha 19) 

 

06. Assinale a alternativa em que o termo grifado pertence à mesma classe gramatical e tem o mesmo sentido 

que o destacado em “A energia elétrica da região logo começou a falhar” (linhas 03-04). 
 

A) A cidade ficou tão famosa que tem até logo que parece um disco voador. 

B) O ufólogo foi chamado e logo reuniu todas as evidências e testemunhos. 

C) A região era alagada, logo não fazia sentido ter sido queimada. 

D) O prefeito prometeu uma entrevista à equipe do G1 logo mais. 

E) Logo onde o objeto foi aparecer: no lugar mais improvável! 

 

07. Assinale a alternativa em que a ausência da vírgula é possível, mas provocaria mudança de sentido. 
 

A) “Em seguida, um objeto com luzes azuladas...” (linhas 02-03) 

B) “Estou com as evidências, todas as provas...” (linha 19) 

C) “A prefeitura, que também está acompanhando a história...” (linha 20). 

D) “Na época, a marca deixada no matagal foi de...” (linha 23) 

E) “O evento colocou a cidade na rota do turismo ufológico, com direito...” (linha 24) 

 

08. O termo grifado em “Um outro pesquisador da ufologia, Saga Susseliton Souza, falou com a reportagem...” 

(linha 15) classifica-se sintaticamente como: 
 

A) aposto. 

B) sujeito. 

C) adjunto. 

D) predicativo. 

E) objeto direto. 

 

09. Assinale a alternativa cuja palavra deriva diretamente de um verbo. 
 

A) Anual. 

B) Ufologia. 

C) Quilômetro. 

D) Divulgação. 

E) Aproximadamente. 

 

10. No trecho “Pelos indícios é muito provável que se trate de algo legítimo” (linha 11), a oração grifada é 

classificada corretamente como: 
 

A) subordinada adjetiva. 

B) substantiva subjetiva. 

C) subordinada adverbial.  

D) coordenada explicativa.  

E) substantiva objetiva direta. 

 

 
 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/moradores-relatam-pouso-de-disco-voador-no-litoral-de-sp-assustados.ghtml
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 Prova de Conhecimentos Específicos     
 40 questões 

 

 

11. Marque a opção que condiz com uma atitude ética do auxiliar de saúde bucal. 

A) Comercializar atestado odontológico. 

B) Zelar pela saúde e dignidade do paciente. 

C) Discriminar o ser humano, aproveitando-se da relação profissional-paciente. 

D) Executar procedimentos clínicos de competência exclusiva do cirurgião-dentista. 

E) Divulgar, sem justa causa, informações da condição de saúde do paciente para outras pessoas. 

 

12. É competência do auxiliar de saúde bucal: 

A) aplicar selante. 

B) realizar isolamento do campo operatório. 

C) prescrever medicamento de urgência odontológica. 

D) proceder a conservação e a manutenção do equipamento odontológico. 

E) realizar inserção e condensação de materiais restauradores na cavidade dentária. 
 

13. O processamento dos filmes radiográficos em Odontologia é realizado pelo método de: 

A) lavagem em água corrente antes da revelação. 

B) fixação antes da revelação e da lavagem na câmara escura. 

C) revelação, lavagem e fixação efetuadas em local ao abrigo da luz. 

D) revelação após fixação em câmara portátil de acrílico branco. 

E) abertura da película radiográfica em luz natural, revelação e fixação na câmara escura. 

 

14. Para realizar uma radiografia periapical adequada, marque a opção correta. 

A) Os procedimentos de biossegurança podem ser dispensados na realização de radiografias odontológicas. 

B) Todos os pacientes submetidos à radiação devem utilizar o avental de chumbo com colar de tireoide. 

C) O auxiliar de saúde bucal pode permanecer ao lado do paciente, no momento da tomada radiográfica. 

D) É permitido ao paciente realizar a radiografia com prótese móvel, piercing ou goma de mascar na boca. 

E) A melhor posição do paciente durante a realização da radiografia é deitada. 

 

15. São considerados materiais restauradores odontológicos: 

A) amálgama e clorexidina. 

B) resina composta e verniz. 

C) resina composta e amálgama. 

D) pasta profilática e amálgama. 

E) ionômero de vidro e cimento de hidróxido de cálcio. 

 

16. É considerado um material utilizado para moldagem em Odontologia: 

A) flúor.  

B) alginato. 

C) gesso especial. 

D) resina composta.  

E) cimento de ionômero de vidro. 
 

17. Em relação ao evidenciador de placa bacteriana marque a opção correta. 

A) Constitui um meio de avaliar a qualidade da técnica de escovação dentária.  

B) É composto por ácido fosfórico que ocasiona a desmineralização do dente. 

C) Sua remoção dos dentes é feita apenas com raspagem. 

D) Possui substâncias que removem a placa bacteriana. 

E) Causa dano à gengiva. 
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18. Sobre o uso do amálgama utilizado nos procedimentos odontológicos, marque a opção correta. 

A) Os resíduos de amálgama podem ser descartados em lixo comum. 

B) A cápsula de amálgama deve ser aberta antes de ser colocada no amalgamador.  

C) A manipulação do amálgama expõe os profissionais à intoxicação do vapor de mercúrio. 

D) O aspecto endurecido e triturado do amálgama é o ponto ideal para ser inserido nos dentes. 

E) É um material restaurador indicado para restaurações estéticas em dentes anteriores. 
 

19. A ordem de aplicação das resinas compostas é: 

A) adesivo – resina composta – lavagem. 

B) ataque ácido – resina composta – lavagem. 

C) ataque ácido – lavagem – adesivo – resina composta. 

D) resina composta – adesivo – ataque ácido – lavagem. 

E) lavagem – ataque ácido – adesivo – resina composta. 
 

20. Sobre os materiais odontológicos, assinale a opção correta. 

A) A resina deve ser inserida no dente e fotopolimerizada de uma única vez. 

B) A escolha da cor da resina composta não influencia no resultado estético final. 

C) Após a manipulação, o ionômero de vidro deve apresentar uma aparência brilhante.    

D) Os materiais odontológicos devem ser armazenados em lugares sem ventilação e no calor. 

E) A incorporação de muito ou pouco pó na manipulação do ionômero de vidro não modifica a sua 

consistência final. 
 

21. Quando o cirurgião-dentista está localizado na posição de 9h durante o atendimento odontológico, o 

auxiliar de saúde bucal deve estar na posição de: 

A) 3h 

B) 6h 

C) 7h 

D) 9h 

E) 11h 
   
22. No trabalho a quatro mãos, o Auxiliar em Saúde Bucal deve: 

A) ficar observando o dentista trabalhar.  

B) remover restaurações antigas com baixa rotação. 

C) manipular o material sem transferir para o dentista. 

D) entregar o instrumental com ponta ativa virada para o dentista. 

E) realizar o afastamento da língua e bochechas e a sucção do campo operatório. 
 

23. Antes do cirurgião-dentista iniciar o atendimento clínico, o auxiliar de saúde bucal deve: 

A) arquivar a ficha clínica.   

B) agendar o retorno do paciente. 

C) encaminhar o paciente para outro serviço. 

D) receber o paciente e preencher o odontograma. 

E) receber o paciente e preparar a sala com material e instrumental necessários para o procedimento. 
   

24. Sobre o acolhimento do paciente, marque a opção correta. 

A) É utilizado para retardar o tratamento do paciente. 

B) Somente o dentista deve escutar as necessidades do paciente. 

C) Não prioriza o paciente com maior necessidade de atendimento clínico. 

D) Significa tratar bem, escutar, identificar necessidades e cuidar do paciente. 

E) Deve-se adotar uma postura de indiferença com o paciente para não se envolver com seus problemas. 
 

25. Qual dos materiais abaixo é formado pelo pó (óxido de zinco) e líquido (eugenol) e manipulado na placa 

de vidro? 

A) IRM. 

B) Adesivo. 

C) Amálgama. 

D) Resina composta. 

E) Cimento de Hidróxido de cálcio.  
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 26. Marque a opção que corresponde aos materiais utilizados no tratamento endodôntico. 

A) Cone de papel e ácido peracético a 0,2%. 

B) Hipoclorito de sódio e cone de guta-percha. 

C) Solução de dakin e fluoreto de sódio 0,05%. 

D) Cone de guta-percha e bicarbonato de sódio. 

E) Hipoclorito de sódio e fluoreto de sódio a 0,2%. 

 
27. O prontuário clínico é um documento obrigatório e indispensável ao atendimento do paciente e deve 

basear-se em normas legais e éticas. Sobre o prontuário é verdadeiro afirmar que: 

A) deve ser legível e só pode ser manuscrito e nunca datilografado ou digitado. 

B) deve conter a história clínica do paciente e é dispensável o exame clínico com a descrição do estado 

bucal. 

C) deve conter o exame clínico com a descrição do estado bucal e é dispensada a anotação dos procedimentos 

clínicos realizados anteriormente. 

D) deve constar história clínica do paciente, exame clínico, exames complementares, plano de tratamento 

do paciente e evolução do tratamento. 

E) deve constar história clínica do paciente, exame clínico, exames complementares, plano de tratamento 

do paciente, evolução do tratamento, orçamento e registros de assinaturas do paciente e do 

profissional. 

 
28. O dente codificado com o número 34 corresponde ao: 

A) Primeiro pré-molar inferior esquerdo. 

B) Primeiro molar inferior esquerdo. 

C) Incisivo lateral superior direito. 

D) Inciso central superior direito. 

E) Canino inferior direito.  

  
29. A coroa de um dente é formada por: 

A) esmalte, dentina e polpa. 

B) esmalte, gengiva e polpa. 

C) esmalte, dentina e cemento. 

D) esmalte, dentina e periodonto. 

E) esmalte, dentina e Ligamento periodontal. 

   
30. Fazem parte da cavidade oral: 

A) língua, palato duro e lábios. 

B) língua, palato duro e nariz. 

C) lábios, face e palato mole. 

D) pescoço, lábios e face. 

E) pele, língua e olhos. 

   
31. Conforme a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é definido pelo artigo 198 

do seguinte modo: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes”: 

A) Descentralização, Atendimento parcial e Regulação das ofertas de serviços. 

B) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade. 

C) Regulação das ofertas de serviços, Equidade e Centralização. 

D) Centralização, Igualdade e Participação social.  

E) Equidade, Descentralização e Igualdade. 
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32. Considerando as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, o desenvolvimento de ações na 

perspectiva do cuidado em saúde bucal é regido por princípios norteadores. Assinale a opção correta a 

respeito desses princípios. 

A) Ética é desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua integralidade bio-psico-social. 

B) Acesso é assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde. 

C) Vínculo é definir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando a participação das 

representações de usuários, trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo. 

D) Responsabilidade Profissional é implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo 

respostas resolutivas, tornando-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o 

processo saúde-doença, em cada território. 

E) Acolhimento é desenvolver ações coletivas a partir de situações individuais e vice-versa, assumindo a 

responsabilidade por todos os problemas de saúde da população de um determinado espaço 

geográfico, sem transferir a responsabilidade pelo cuidado em saúde ao usuário. 

 

33. A Política Nacional de Saúde Bucal recomenda  que a rede de atenção básica deve ampliar a oferta e 

qualidade dos serviços prestados. Assim, foi recomendado a seguinte ação: 

A) Incluir exames de tomografia para diagnóstico bucal. 

B) Incluir procedimento mais complexo como implante dentário. 

C) Incluir exames preventivos e de tratamento do câncer de boca. 

D) Incluir a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares. 

E) Incluir procedimento como tratamento periodontal que requeira procedimento cirúrgico.  

 

34. Com a implementação da Política Nacional de Humanização (PNH), espera-se consolidar marcas 

específicas como: 

A) Os serviços de saúde não se responsabilizarão por sua referência territorial, acolhendo a todos. 

B) Serão reduzidas as filas com atendimento acolhedor baseado no número de senhas distribuídas. 

C) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, eventualmente. 

D) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 

resolutivo baseados em critérios de risco. 

E) Serão asseguradas somente a participação dos usuários no controle social do SUS, o acompanhamento, o 

monitoramento e a avaliação sistemáticos das ações realizadas. 

 

35. A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) deve estar presente em todos os níveis de 

atenção do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a opção correta sobre a PNH. 

A) A PNH reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos. 

B) Na PNH, as decisões da gestão não interferem diretamente na atenção à saúde. 

C) A PNH transforma as relações de trabalho em relações de poder hierarquizadas. 

D) Na PNH, o usuário e sua rede sócio-familiar são isentos de se corresponsabilizarem pelo cuidado de si 

nos tratamentos de saúde. 

E) Na PNH, o usuário não assume posição protagonista com relação à sua saúde, sendo de responsabilidade 

do serviço de saúde, unicamente. 

 

36. Na Central de Material Esterilizado (CME) de Serviços Odontológicos deve ser observado o seguinte 

fluxo de trabalho: 

A) Somente Esterilização. 

B) Somente recebimento de material e Esterilização. 

C) Separação e lavagem de material > preparo de material > esterilização. 

D) Recebimento de material sujo > separação e lavagem de material > preparo de material > esterilização 

> armazenamento e distribuição. 

E) Esterilização > armazenamento e distribuição > separação e lavagem de material > recebimento de 

material sujo > preparo de material. 
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37. Sobre as formas de transmissão das doenças em odontologia, assinale a alternativa correta. 

A) A pele intacta, que apresenta qualquer ferimento, atua como uma barreira protetora natural. 

B) Transmissão parenteral é a Infecção por gotículas que ocorre através das superfícies mucosas dos 

olhos, nariz e boca. 

C) Aerossóis, sprays e respingos são produzidos durante o tratamento dentário e não representam perigo 

de transmissão de doenças. 

D) Aerossóis, sprays e respingos são produzidos durante o tratamento dentário e são termos que possuem 

o mesmo significado e possuem o mesmo tamanho de partículas. 

E) As gotículas de spray e respingos propagam-se mais distantes do que as de aerossol tipo névoa e 

tendem a se depositar sobre as superfícies superiores de punho e antebraços, braços e peito. 

 
38. A Imunização dos profissionais de saúde é uma medida a ser adotada por todos os profissionais. Assim, é 

correto afirmar que:  

A) não existe vacina contra a hepatite B e E, somente a A e C. 

B) a vacina contra hepatite B e C, e a tríplice viral deve ser feita em dose única. 

C) a vacina tríplice viral (SRC) protege contra Sarampo, Rubéola e Coqueluche. 

D) a vacina contra a hepatite B consiste em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de intervalo. 

E) a vacina DT (dupla adulto) contra difteria e tétano é realizada em dose única no esquema básico. 

Requer uma dose de reforço a cada dez anos. 

 
39. O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização de artigos. Sobre o 

assunto é correto afirmar que: 

A) o artigo fabricado em liga metálica é imune à corrosão, como o aço carbono. 

B) a limpeza manual consiste na remoção de sujidade por meio da ação química de produtos e jatos de 

água. 

C) o manuseio dos artigos deve ser cuidadoso, sendo que as pinças e tesouras não devem ser abertas para 

evitar expor suas reentrâncias. 

D) os artigos sujeitos à corrosão, após limpeza, não podem ser imersos em soluções como leite mineral 

hidrossolúvel ou de produtos similares. 

E) a limpeza mecânica consiste na remoção de sujidade por meio de lavagem com jatos de água ou 

lavadoras com ultrassom de baixa frequência. 

 
40. Identifique qual é a substância utilizada para desinfecção que tem ação rápida indicada para artigos não 

metálicos e materiais termossensíveis, e que seu modo de aplicação consiste em imersão por 30 minutos. 

Tem a desvantagem de ser instável, corrosivo e inativado na presença de matéria orgânica. 

A) Hipoclorito de sódio a 1%. 

B) Ácido Peracético a 0,2%. 

C) Glutaraldeído a 2%. 

D) Álcool a 70%. 

E) Soda clorada. 

 
41. Uma bandeja para procedimentos odontológicos é preparada da esquerda para a direita. Sua sequência é 

baseada em como os instrumentos serão transferidos e usados no decorrer do procedimento dentário. 

Assim, é correto afirmar: 

A) O assistente usa a mão direita ao transferir os instrumentos. 

B) Os instrumentos destinados ao exame costumam ser os mais utilizados da bandeja. 

C) As sondas periodontais são usadas para portar, colocar e recuperar pequenos objetos. 

D) O arranjo básico na bandeja consiste em colocar primeiro, os instrumentos manuais cortantes e 

depois, os restauradores. 

E) Os instrumentos para exame permitem ao operador remover manualmente lesão de cárie, alisar, 

retocar e preparar a estrutura de um dente. 
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42. Os instrumentos básicos usados para exames bucais consistem em: 

A) Espelho clínico, sonda periodontal, cinzel e condensadores. 

B) Pinça clínica para algodão, espelho clínico, explorador e brunidores. 

C) Espelho clínico, explorador, pinça clínica para algodão e sonda periodontal. 

D) Pinça clínica para algodão, espelho clínico e escavador colher de dentina. 

E) Pinça clínica para algodão, espelho clínico, sonda periodontal e porta-amálgama. 

 

43. Durante um procedimento restaurador, o cirurgião-dentista iniciou um preparo do dente e necessitou 

remover a lesão de cárie. Para tal, solicitou o seguinte instrumento rotatório: 

A) Broca roda. 

B) Broca esférica. 

C) Broca cônica com fissura de corte liso. 

D) Broca de carboneto em forma de chama. 

E) Broca cônica com fissura de corte transverso. 

 

44. Durante um atendimento odontológico, o cirurgião-dentista necessitou usar o lençol de borracha. Para 

colocar e remover o grampo do lençol de borracha utiliza-se o seguinte instrumental: 

A) Pinça clínica. 

B) Pinça Palmer. 

C) Arco de Young. 

D) Tesoura para coroa e pontes. 

E) Perfurador de lençol de borracha. 

 

45. Sobre a lesão de cárie dentária é correto afirmar: 

A) A lesão aberta ou evidente apresenta-se na forma de mancha branca. 

B) A lesão cariosa em estágio inicial ou cárie incipiente caracteriza-se pela cavitação. 

C) Os processos de desmineralização e remineralização podem ocorrer sem a perda de estrutura dental. 

D) A remineralização do esmalte caracteriza-se pela perda contínua e cumulativa de minerais do dente. 

E) A desmineralização ocorre quando cálcio e fosfato do esmalte são depositados nas áreas previamente 

desmineralizadas. 

 

46. Para o controle da placa dentária (ou biofilme) podem ser utilizados: escovação, uso de fio dental e 

soluções antimicrobianas. Para desenvolver um programa de saúde bucal, as seguintes estratégias devem 

ser recomendadas: 

A) Escovar vigorosamente os dentes evita abrasão anormal da estrutura dos dentes. 

B) A desvantagem das escovas com cerdas macias é que não se adaptam ao contorno dos dentes. 

C) Em relação aos cuidados com os bebês, após a última mamada, evitar a limpeza bucal para não induzir ao 

vômito. 

D) As escovas de dente para bebês e crianças são pequenas e macias, e devem ser usadas tão logo o 

primeiro dente de leite aparecer na boca. 

E) O método de Bass é frequentemente recomendado como técnica de escovação para todas as idades, 

independente da destreza e preferências pessoais. 

 

47. Num programa de promoção e prevenção do câncer oral, as lesões pré-cancerosas devem ser investigadas. 

Qual fator de risco deve ser observado? 

A) Dente apinhado. 

B) Sangramento gengival. 

C) Erosão no esmalte dentário. 

D) Placa bacteriana em todos os dentes. 

E) Mancha branca que ocorre em qualquer parte da boca. 
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48. Para um programa de prevenção em maloclusão deve-se enfatizar os hábitos que afetam a dentição, como 

uma das estratégias educativas. O hábito de ranger ou apertar os dentes em outros movimentos que não a 

mastigação trata-se da seguinte condição no indivíduo: 

A) Bruxismo. 

B) Sobremordida. 

C) Mordida aberta. 

D) Mordida cruzada. 

E) Apinhamento dentário. 

 

49. De acordo com a necessidade do paciente, existem várias formas disponíveis para realizar a terapia com 

flúor. Dessa forma, pode-se afirmar que: 

A) o uso de fluoretos é indicado para tratar a fluorose dentária. 

B) o consumo de água fluoretada é contra indicado para menores de 6 anos. 

C) os enxaguantes bucais fluoretados são mais eficientes quando usados após escovação e uso de fio 

dental. 

D) os enxaguantes bucais fluoretados não podem ser indicados como fonte adicional de flúor tópico para 

pacientes de alto risco de cárie. 

E) não há necessidade de prescrição com flúor gel no consultório odontológico para pacientes de alto 

risco de cárie e que já escovam os dentes com dentífrico fluoretado. 

 

50. A perda dos dentes pode provocar alterações faciais em qualquer idade, mas nos idosos poderá 

evidenciar e acentuar mais ainda em função do envelhecimento. Sobre educação em saúde bucal para os 

pacientes idosos, recomenda-se:  

A) é contraindicado o autoexame de boca para pacientes desdentados. 

B) a higienização da língua deve ser evitada para evitar a indução do vômito. 

C) paciente desdentado total não precisa ir ao consultório odontológico para exame de rotina. 

D) não deve ser retirada a prótese dentária antes de dormir, caso o paciente use prótese total ou parcial. 

E) higienização dos dentes, limpeza mecânica da língua e caso use prótese dentária, deve-se removê-la 

para higienização. 

 

 


