
 

CONCURSO PÚBLICO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL-RJ - 002/2018 
 

 
 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 40 (quarenta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (6.11.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões (com exceção para os enquadrados no item 6.9.2.1); 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 6.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões (com exceção para os enquadrados no item 6.9.2.1) e a folha de respostas 
e assine a folha de presença. 

09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder às questões de 01 a 03: 
 

Vida saudável 
 

Para algumas pessoas, vida saudável é 
simplesmente evitar doenças. Na verdade, o conceito é 
muito mais amplo, vai muito além. Hoje já sabemos que 
vários fatores influenciam a saúde como: o relacionamento 
no meio familiar e no trabalho o local em que se vive o 
estado emocional e até mesmo o estado espiritual da 
pessoa. Se tudo isso não estiver harmônico, o indivíduo 
fica doente com mais facilidade. Portanto, para uma vida 
saudável, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio e 
esse ponto é obtido com os valores do bem-estar físico, 
mental, social e espiritual. 

Dr. José Alexandre Portinho 
 
QUESTÃO 01 
Segundo o texto, para obter uma vida saudável é 
necessário: 
 
A) Evitar doenças; 
B) Ter bom relacionamento na vida familiar; 
C) Encontrar um ponto de equilíbrio do bem-estar físico, 

mental e espiritual; 
D) Ter bom convívio no trabalho. 
 
QUESTÃO 02 
“Portanto, para uma vida saudável, ...” O elemento 
coesivo destacado pode ser substituído por qual desses 
sem alterar o sentido? 
 
A) Porém; 
B) Logo; 
C) No entanto; 
D) Entretanto. 
 
QUESTÃO 03 
A sequência que predomina no texto é a: 
 
A) Narrativa; 
B) Dialogal; 
C) Descritiva; 
D) Argumentativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia a tirinha para responder às questões 04 e 05: 
 

 

 
 
QUESTÃO 04 
“Crianças, hoje vocês irão fazer uma redação sobre a 
Páscoa.” A vírgula fora usada para: 
 
A) Isolar o vocativo; 
B) Separar o aposto; 
C) Isolar adjunto adverbial deslocado; 
D) Separar predicativo deslocado. 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a opção em que a descrição da classe gramatical 
está correta: 
 
A) “uma redação sobre a Páscoa” (numeral); 
B) “Atenção com a pontuação” (preposição); 
C) “... comemoramos a libertação do povo judeu da 

escravidão...” (substantivo); 
D) “... como nós fazemos isso?” (pronome oblíquo). 
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QUESTÃO 06 
Texto para a questão: 
 

 
 
Pelas características, o texto pertence ao gênero: 
 
A) Fábula; 
B) Tirinhas; 
C) Charge; 
D) Infográfico. 
 
A propaganda servirá de base para as questões 07 
e 08: 
 

 
 
QUESTÃO 07 
A função da linguagem que predomina no texto é a: 
 
A) Metalinguística; 
B) Referencial; 
C) Emotiva; 
D) Conativa. 
 
QUESTÃO 08 
Marque a opção em que a palavra é acentuada pela 
mesma regra gramatical da palavra “único”: 
 
A) Ecológico; 
B) Útil; 
C) Guaraná; 
D) Saúde. 
 

QUESTÃO 09 
Todas as palavras estão grafadas corretamente na opção: 
 
A) Garagem, estiagem, pagem, vantagem; 
B) Mochila, mexerico, enchuto, enxaqueca; 
C) Analisar, catequizar, improvisar, canalizar; 
D) Excessão, consultar, expulsão, discussão. 
 
QUESTÃO 10 
Assinale a opção em que a regência verbal está de acordo 
com a Gramática Normativa: 
 
A) Devemos obedecer as leis; 
B) Lembro-me do passado com bastante saudade; 
C) O patrão pagou-o o salário; 
D) Assistiram o jogo entusiasmados. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 11 
Se você estudar então irá conseguir o que almejas. Sobre 
a proposição destacada, assine a alternativa correta a 
respeito da mesma: 
 
A) Você conseguirá o que almejas só se estudar; 
B) Mesmo que estude não conseguirás o que almejas; 
C) Se não estudar então não irá conseguir o que almejas; 
D) Seu estudo é condição suficiente para conseguir o que 

almejas. 
 
QUESTÃO 12 
Observe as premissas (I) e (II) e assine a opção correta a 
respeito da conclusão das premissas: 
 
I. Toda matéria tem suas dificuldades; 
II. Física é uma matéria. 
 
A) A Física é um subconjunto das matérias, logo terá suas 

dificuldades; 
B) A Física é um subconjunto das matérias, mas não terá 

suas dificuldades; 
C) Toda matéria tem suas dificuldades, porém a Física 

mesmo sendo uma matéria é uma exceção por não ter 
dificuldades; 

D) A Física tem suas dificuldades, mas existem matérias 
que não tem dificuldades. 

 
QUESTÃO 13 
O sexto termo da sequência numérica (1, 2, 5, 26, 677, 
...) é: 
 
A) 1355; 
B) 17603; 
C) 458330; 
D) 459685. 
 
QUESTÃO 14 
O conjunto A∪B = {1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12}, A∩B = {7, 
8, 10} e B–A = {1, 12}. 
Os elementos do conjunto A são: 
 
A) 1, 3, 5, 8; 
B) 3, 5, 7, 8, 10, 11; 
C) 3, 5, 7, 8, 10, 12; 
D) 1, 3, 5, 7, 8, 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
Amanda está testando dois tipos de alimentação (A e B) 
para todos os seus cavalos. Sabe-se que: 
 
70% dos cavalos estão sendo alimentados por A; 
50% dos cavalos estão sendo alimentados por B. 
 
Qual o percentual dos cavalos foi alimentado com os dois 
tipos de alimentação (A e B)? 
 
A) 15%; 
B) 20%; 
C) 25%; 
D) 30%. 
 
QUESTÃO 16 
O triplo de um número adicionado a sua metade é igual a 
35. Qual o valor do dobro desse número? 
 
A) 10; 
B) 12; 
C) 15; 
D) 20. 
 
QUESTÃO 17 
Marque a opção que é logicamente equivalente a frase: 
 
“Não é verdade que Samuel é carpinteiro ou Maria é 
costureira.” 
 
A) Samuel não é carpinteiro ou Maria não é cozinheira; 
B) Samuel é carpinteiro ou Maria não é cozinheira; 
C) Samuel não é carpinteiro e Maria não é cozinheira; 
D) Samuel é carpinteiro e Maria é cozinheira. 
 
QUESTÃO 18 
No estudo de raciocínio lógico tem-se as proposições que 
podem ser divididas em simples ou compostas. 
Analise as duas proposições e marque a alternativa correta 
com relação às mesmas. 
 
I. Os cães são felizes; 
II. Se fizer sol amanhã, então vamos à praia. 
 
A) As proposições I e II são simples; 
B) As proposições I e II são compostas; 
C) A proposição I é simples e a preposição II é composta; 
D) A proposição I é composta e a preposição II é simples. 
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QUESTÃO 19 
Seja X = {5, {8}, {10,11}}. Analise as afirmações. 
 
I. ∅ ⊂ X; 
II. {10,11} ⊂ X; 
III. 5 ∈ X; 
IV. {8} ∈ X. 
 
Logo as afirmações corretas são: 
 
A) I e II, somente; 
B) II, III e IV, somente; 
C) I, II e III, somente; 
D) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 20 
Em uma livraria o preço dos livros e dado pela categoria 
ao qual ele pertence. Sabe-se que dois livros de romances 
mais um do gênero conto é igual a R$ 69,00. O preço do 
gênero romance é R$ 6,00 mais barato que do gênero 
conto. Qual o preço de dois livros do gênero conto? 
 
A) R$ 31,00; 
B) R$ 50,00; 
C) R$ 54,00; 
D) R$ 62,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE RASCUNHO PARA CÁLCULOS 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 21 
Marque a opção que representa o correto preenchimento 
das lacunas no texto a seguir: 
 
O _______ significa obter crescimento econômico 
necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e 
o desenvolvimento social para o presente e gerações 
futuras.  
 
A) Desenvolvimento Sustentável; 
B) Desenvolvimento Local; 
C) Desenvolvimento Regional; 
D) Desenvolvimento Sustentáculo. 
 
QUESTÃO 22 
Energia renovável é aquela originária de fontes naturais 
que possuem a capacidade de regeneração (renovação), 
ou seja, não se esgotam. Assim, são fontes renováveis de 
energia os ventos, o sol, os rios e marés, respectivamente: 
 
A) Energia eólica, térmica, hidráulica e biomassa; 
B) Energia eólica, solar, hidráulica e maremotriz; 
C) Energia solar, hidráulica, geotérmica e maremotriz; 
D) Energia de biomassa, solar, hidrotérmica e heliotérmica; 
 
QUESTÃO 23 
Acerca das Eleições em 2018 para os poderes executivo e 
legislativo, relacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira: 
 
COLUNA 1 
(1)  Deputados Estaduais; 
(2)  Senadores e Deputados Federais; 
(3)  Presidente; 
(4)  Governador. 
 
COLUNA 2 
(   ) Executivo Federal; 
(   ) Executivo Estadual; 
(   ) Legislativo Federal; 
(   ) Legislativo estadual. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) 3, 4, 2, 1; 
B) 3, 2, 4, 1; 
C) 1, 4, 2, 3; 
D) 1, 3, 2, 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
A seca, além de ser um problema climático, é uma situação 
que gera dificuldades sociais para as pessoas que habitam 
a região. Com a falta de água, torna-se difícil o 
desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. 
Desta forma, a seca provoca a falta de recursos 
econômicos, gerando fome e miséria no sertão nordestino. 
São formas de diminuir o impacto da seca: 
 
A) Estudos sobre a minimização dos efeitos da seca e da 

desertificação e a convivência do homem nesses 
ambientes; 

B) Construções de cisternas, açudes e barragens; 
C) Distribuição de água através de carros-pipa em épocas 

de estiagem (situações de emergência); 
D) Todas as respostas anteriores. 
 
QUESTÃO 25 
Um assunto bastante polêmico atualmente é a reforma na 
Previdência Social. O Poder Executivo apresentou ao 
Congresso Nacional, uma _______ (PEC 287-2016). Esta 
PEC prevê mudanças radicais e pesadas para servidores 
públicos, militares e trabalhadores da iniciativa privada. 
 
A) Projeto Especial de Contenção; 
B) Proposta de Emenda à Constituição; 
C) Proposição Extraordinária Constitucional; 
D) Proposed constitutional amendment. 
 
QUESTÃO 26 
A criação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas ocorreu em um momento em que fica cada vez 
mais claro o papel do homem no que diz respeito ao 
aumento da temperatura da Terra. Identifique quais são 
as causas humanas destas mudanças: 
 
A) Aumento da temperatura da terra; 
B) Descongelamento de geleiras aumentando o nível do 

mar; 
C) Inundação e submersão de áreas costeiras; 
D) Emissão de gases de efeito estufa, especialmente o 

dióxido de carbono, inclusive através da queima de 
combustíveis fósseis (derivados do petróleo, carvão 
mineral e gás natural) para geração de energia). 
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QUESTÃO 27 
A desigualdade social prejudica e limita a situação social 
de muitas pessoas e limita o acesso a direitos básicos, 
como educação, saúde, qualidade de vida, trabalho, 
moradia etc. Marque a opção que representa causas da 
desigualdade social. 
 
A) Má distribuição de renda e concentração do poder; 
B) Lógica de mercado do sistema capitalista; quanto mais 

lucro para as empresas e os donos de empresa, melhor; 
C) Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em 

assistência a populações mais carentes, em saúde, 
educação; 

D) Todas as respostas estão certas. 
 
QUESTÃO 28 
No dia 2 de setembro de 2018, um incêndio destruiu o 
Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Sua importância se 
dava por: 
 
I. O museu abrigava o crânio de Luzia, o fóssil humano 

mais antigo das Américas; 
II. Foi residência de Dom João VI, da família imperial 

brasileira; 
III. Foi sede da primeira assembleia constituinte do país; 
IV. Haviam vários computadores e notebooks com 

material importante. 
 
É correto o que se afirma, apenas, em: 
 
A) I, II e III; 
B) I; 
C) I, II e IV; 
D) II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 
deficiência é: “qualquer perda ou anormalidade 
relacionada à estrutura ou à função psicológica, fisiológica 
ou anatômica”.  Assim, enumere a segunda coluna de 
acordo com a primeira no que diz respeito a portadores de 
deficiência. 
 
COLUNA 1 
(1) Portadores de dificuldades na condição motora, 

comprometendo a mobilidade ou outra forma de 
coordenação motora; 

(2) Limitação ou perda das funções básicas do olho e do 
sistema visual;  

(3) Associação de duas ou mais deficiências, sejam 
intelectuais, físicas, emocionais, de linguagem etc.; 

(4) Perda parcial ou total da audição em um ou ambos os 
ouvidos. Pode ser de nascença ou causada por 
doenças; 

(5) Designação que caracteriza problemas que acontecem 
no cérebro e levam a um baixo rendimento, mas que 
não afetam outras regiões ou áreas cerebrais. 

 
COLUNA 2 
(   ) Deficiência visual; 
(   ) Deficiência auditiva; 
(   ) Deficiência Física; 
(   ) Deficiência mental; 
(   ) Deficiência Múltipla. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) 2, 4, 1, 5, 3; 
B) 2, 1, 4, 5, 3; 
C) 2, 3, 1, 5, 4; 
D) 2, 4, 1, 3, 5. 
 
QUESTÃO 30 
Os países sul americanos foram surpreendidos pela onda 
de migração, em virtude mudanças no cenário econômico 
dos países e crises humanitárias dessas nações, 
impactaram na saída de pessoas em busca de uma nova 
perspectiva. No ano de 2018, a região norte do Brasil, 
passou a receber refugiados de vários países da américa 
do Sul. O país com maior número de emigrantes para a 
citada região, é: 
 
A) Peru; 
B) Bolívia; 
C) Chile; 
D) Venezuela. 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
QUESTÃO 31 
Entre as prioridades do Pacto pela Vida está:  
 
A) Fortalecimento da Atenção Terciária;  
B) Saúde do trabalhador;  
C) Redução da mortalidade infantil e materna;  
D) Controle do Câncer de próstata.  
 
QUESTÃO 32 
São objetivos do Sistema Único de Saúde, exceto: 
 
A) Capacitar professores para faculdades públicas e escolas de saúde; 
B) A formulação da política de saúde; 
C) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
D) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 
QUESTÃO 33 
São alguns conceitos que norteiam o trabalho da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, marque V para verdadeiro 
e F para falso: 
 
(   ) Acolhimento; 
(   ) Gestão Participativa; 
(   ) Centralização da gestão na esfera estadual.  
 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) V, F, F; 
C) V, V, V; 
D) V, V, F. 
 
QUESTÃO 34 
Completa a lacuna: 
“A Lei número _______ regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou judiciais de direito público ou privado.” 
 
A) 8.080 de 19 de setembro de 1990;  
B) 11.350 de 05 de outubro de 2006; 
C) 8.142 de 25 de outubro de 1990; 
D) 7.250 de 02 de setembro de 1989. 
 
QUESTÃO 35 
“Expressa os compromissos dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) com a consolidação da reforma Sanitária 
Brasileira, indicando iniciativas e ações.” Trata-se do:  
 
A) Pacto de Saúde Pública;  
B) Pacto em Defesa do SUS;  
C) Pacto pela Vida do Trabalhador;  
D) Projeto de Vida Nacional da Saúde.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 36 
As Restaurações Atraumáticas são conhecidas 
internacionalmente pela sua abreviatura em inglês ART 
(Atraumatic Restorative Treatment). Foram recomendadas 
pela Organização Mundial da Saúde para tratamento da 
cárie dentária em locais onde não haviam consultórios 
dentários. A partir desta recomendação, no entanto, tem 
surgido outras possibilidades para sua utilização. Na 
técnica de restauração atraumática em crianças o material 
que devemos utilizar é: 
 
A) Resina composta; 
B) Resina acrílica; 
C) Cimento Ionômero de vidro; 
D) Amálgama de prata. 
 
QUESTÃO 37 
Esterilização é o processo de destruir todas as formas de 
vida microbianas que possam contaminar materiais e 
objetos, como vírus, bactérias, fungos e outros, por meio 
da utilização de agentes químicos ou físicos. É considerado 
o mais eficiente e seguro método de esterilização pelo 
calor. Assinale a alternativa que se refere a esse método: 
 
A) Estufa; 
B) Autoclave; 
C) Processo químico; 
D) Ultrassom com solução enzimática.  
 
QUESTÃO 38 
Flúor é um mineral encontrado naturalmente em todas as 
fontes de água, incluindo os oceanos. Pesquisas 
demonstraram que o flúor não somente reduz a cárie nos 
dentes das crianças e adultos, como também mantém o 
reparo nas etapas precoces de cárie nos dentes, mesmo 
antes de estarem visíveis. Acerca deste tema, analise as 
afirmações abaixo e em seguida marque a opção 
CORRETA: 
 
I. O flúor contribui para redução da formação do 

biofilme; 
II. A ação sistêmica do flúor ocorre pela incorporação ao 

esmalte dental em formação; 
III. O flúor reduz o potencial de desmineralização do 

tecido dental, além de aumentar o potencial e a 
velocidade de remineralização dos dentes. 

 
É correto afirmar que: 
 
A) Todos os itens são falsos; 
B) Apenas os itens I e III são verdadeiros; 
C) Apenas os itens I e II são verdadeiros; 
D) Apenas o item III é verdadeiro. 
 
 
 

QUESTÃO 39 
Os instrumentos odontológicos utilizados pelo dentista são 
escolhidos com critério por seu auxiliar visam à melhoria e 
ao aperfeiçoamento dos mais diversos procedimentos 
realizados no consultório dentário. Atualmente, os 
instrumentais são bastante específicos, desenvolvidos 
para suprir as necessidades do cirurgião-dentista, nas 
mais diversas especialidades, como cirurgia, periodontia, 
ortodontia, implantodontia, entre outras. Dentre os 
principais instrumentos utilizados na endodontia temos, 
EXCETO: 
 
A) Limas K; 
B) Arco de Ostby; 
C) Calcador de Paiva; 
D) Recortador de margem gengival. 
 
QUESTÃO 40 
Assinale as afirmativas a seguir e marque a que está 
correta. 
 
A) É vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal exercer a atividade 

de forma autônoma; 
B) Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a 

supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em 
Saúde Bucal, realizar remoção de sutura; 

C) O Auxiliar em Saúde Bucal pode fazer propaganda de 
seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou folhetos 
especializados da área odontológica; 

D) Apenas alguns materiais odontológicos podem ser 
manipulados pelo Auxiliar em Saúde Bucal. Silicone de 
adição, por exemplo, é de manipulação exclusiva do 
cirurgião dentista. 
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