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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 
Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia do Acre 5 (cinco) 
Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões. 

40 (quarenta) 
(dez) questões, 

questões e 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver 
o fiscal. 

erro, notifique 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois 
reclamações posteriores nesse sentido. 

o cargo esteja 
não serão aceitas 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso 

erro, notifique o fiscal. 
observe qualquer 

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, 
o exemplo no próprio cartão de respostas. 

conforme 

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em 
nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

que houver falta de 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

assinatura, nada 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

ou marcações 

X. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos 
o cartão de respostas. 

finais para marcar 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
XII. Os candidatos poderão levar seu Caderno de Questões somente após transcorridas 04 

início das provas. 
(quatro) horas do 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
Boa Prova! 
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LINGUA PORTUGUESA 
 

Leia com atenção a tira de “Calvin e Haroldo”, 
criada pelo cartunista Bill Watterson, para 
responder às questões 1 e 2 a seguir. 

1) De acordo com a tira e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. No primeiro quadrinho, é possível classificar 
a pergunta que Calvin faz para a mãe como 
uma pergunta retórica.

II. A expressão “batendo as botas”, no terceiro 
quadrinho, é uma figura de linguagem 
conhecida como hipérbole. 

III. O adjetivo “belo”, no terceiro quadrinho, é 
utilizado com uma conotação irônica. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa II está correta. 

d) Apenas a afirmativa III está correta. 

2) De acordo com a tira e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 

a) A palavra “mãe” no primeiro quadrinho é o 
sujeito simples da sua oração. 

b) No segundo quadrinho, a expressão “os 
poluentes” é o sujeito do verbo “dizer”. 

c) A expressão “um moleque” é o sujeito do verbo 
“vindo” no último quadrinho. 

d) No último quadrinho, o sujeito do verbo 
“falaram” é classificado como indeterminado. 

Leia atentamente um trecho da entrevista 
realizada pelo jornal “A tarde” com o consultor 
de marketing Mario Persona para responder às 
questões 3, 4, 5 e 6.(Adaptado) 

A Tarde: O que você tem a dizer sobre 
pessoas que "sofrem" uma espécie de ansiedade 
tecnológica, aquele tipo de situação que envolve a 
falta de capacidade de controle quando o assunto é 
dominar programas e utilização do micro? 

Mario Persona: Essa ansiedade é comandada 
pela necessidade. Hoje saber estar familiarizado com a 
tecnologia da informação é tão necessário quanto foi no 
passado estar familiarizado com a pena — saber 
escrever. Nossos sentidos foram expandidos e a 
entrada e saída de dados que recebemos do ambiente 
depende agora desses acessórios tecnológicos. 

A Tarde: Em muitos casos, a pessoa perde 
as estribeiras e parte para a solução mais 
"irracional" possível: pode até mesmo dar umas 
pancadas no micro... 

Mario Persona: Já fiz isso. Felizmente não 
quebrou nada. Até hoje o micro resolve inventar uma 
novidade nas horas mais impossíveis. É a impressora 
que para na hora de imprimir aquela proposta urgente. 
É a Internet que decide ficar muda quando mais preciso 
enviar ou receber meus e-mails, ou pesquisar algo. 

A Tarde: No caso de a pessoa ter mais de 
três contas de e-mail, a seu ver, isso seria uma 
forma de ansiedade ou dispersão? O que acha 
disso? 

Mario Persona: Hoje é preciso ter mais de uma 
conta de e-mail, às vezes até por segurança ou 
prevenção. Aconselho que toda pessoa tenha pelo 
menos três contas. Uma da empresa onde trabalha, um 
e-mail pessoal ligado a toda sua rede de 
relacionamentos e uma terceira conta, de preferência 
dessas de provedores gratuitos, que é útil para ser 
usada nesses sites de Internet que pedem seu e-mail e 
depois enviam propaganda. Obviamente você não deve 
usar essa conta para contatos importantes.  

3) De acordo com a leitura atenta do texto acima 
e com a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) A palavra “pena” no trecho “estar familiarizado 

com a pena” é sinônima de “dó” e refere-se ao 
sentimento de quem se solidariza com as 
pessoas não familiarizadas com as novas 
tecnologias de informação. 

b) As aspas utilizadas para destacar a palavra 
“irracional” no trecho “parte para a solução mais 
‘irracional’ possível” têm função de alertar o 
leitor para que o sentido dessa palavra é 
carregado de ironia. 

c) As reticências utilizadas no trecho a seguir “até 
mesmo dar umas pancadas no micro...” têm 
função de ocultar uma ou mais palavras de 
baixo calão, inadequadas ao gênero textual em 
questão. 

d) Apesar de não responder explicitamente à 
última pergunta, é incorreto dizer que o 
entrevistado não se posiciona, já que ele a 
responde indiretamente.
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4) Leia o trecho extraído do texto e assinale a 
alternativa que preencha correta e respectivamente 
as lacunas, preservando o seu sentido original e 
respeitando a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa. 

“Até hoje o micro _____. É a impressora _____ 
proposta urgente.” 

a) tem mania de causar dificuldades operacionais 
nos momentos mais impróprios./ que resolve 
interromper a impressão daquela 

b) resolve gerar problemas sem solução, devido à 
hora em que acontecem./ cuja a impressão dá 
algum problema justamente no momento de 
imprimir 

c) , nas piores horas, costuma dar problemas./ em 
que apresenta, no pior momento, problemas na 
impressão daquela 

d) decide criar um problema novo nos momentos 
menos inconvenientes./ que decide dar 
problema no momento de imprimir 

5) De acordo com o texto e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) O sujeito do trecho “Nossos sentidos foram 

expandidos” é classificado como sujeito 
paciente, já que a frase está na voz passiva. 

b) No trecho “Já fiz isso”, a palavra destacada é um 
pronome demonstrativo com função anafórica no 
texto, por retomar uma ideia já enunciada. 

c) No trecho “Uma da empresa onde trabalha”, a 
palavra destacada é um pronome relativo, que 
retoma corretamente a palavra “empresa”. 

d) O trecho “que é útil para ser usada nesses sites de 
Internet” apresenta um problema de concordância 
verbal, pois a palavra “que” retoma um termo no 
plural “provedores gratuitos”, obrigando que a forma 
verbal destacada também estivesse no plural. 

6) De acordo com o texto e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. As expressões em destaque no trecho a 
seguir “estar familiarizado com a tecnologia 
da informação é tão necessário quanto foi 
no passado” são classificadas como 
locução conjuntiva e tem sentido 
comparativo. 

II. A expressão destacada no trecho a seguir 
“a entrada e saída de dados que recebemos 
do ambiente” é classificada como conjunção 
integrante. 

III. A expressão destacada no trecho a seguir 
“Aconselho que toda pessoa tenha pelo 
menos três contas” é classificada como 
pronome relativo. 

a) Apenas a afirmativa III está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa I está correta. 

Leia com atenção um trecho de uma reportagem sobre 
“Mães solo” para responder às questões 7, 8 e 9 a seguir. 
(Adaptado) 

É muito comum escutarmos por aí as pessoas utilizando a 
expressão “mãe solteira” para se referir àquelas mulheres que 
criam sozinhas os seus filhos. E por que não é adequado 
utilizarmos essa expressão? 

O termo “mãe solo” surgiu como uma forma de dar enfoque 
ao compromisso assumido pela mãe em se responsabilizar 
pelos cuidados da criança por ela gerada ou adotada. Mas é 
importante entendermos a maternidade como algo muito 
complexo, que se dá para além do estado civil da mulher. 

Se o pai não divide a criação com a mãe igualitariamente, 
50 a 50% do tempo, ela ainda será considerada uma mãe solo 
– mesmo que ele coloque seu nome na certidão do filho(a), 
pague a pensão que deve e veja a criança algumas vezes 
durante a semana. (...) Infelizmente ainda existe uma cultura 
que viabiliza esse comportamento masculino de isenção 
perante a paternidade, mas o contrário parece impensável para 
as mulheres, que ainda são alvo de críticas, caso não cumpram 
suas funções maternas de maneira esperada. 

Segundo dados colhidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), em 2005, 10,5 milhões de famílias já 
eram compostas por mulheres sem cônjuge e com filhos, sendo 
elas as principais responsáveis pela criação dos mesmos. Nos 
últimos 10 anos, o número de “mães solo” no Brasil aumentou 
em mais de um milhão. Ao mesmo tempo, a taxa de 
fecundidade caiu de 2,38 filhos por mulher para 1,9, em 2010. 
Esse decréscimo está ligado ao aumento da escolaridade 
feminina, que teve sua presença intensificada tanto no ensino 
médio como nas universidades, superando os números 
masculinos neste mesmo processo. 
7) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale 

a alternativa incorreta. 
a) De acordo com o texto, o termo “mãe solo” faz 

referência a mulheres que assumiram 
completamente ou majoritariamente os cuidados e a 
responsabilidade por seus filhos. 

b) O termo “mãe solo” não discrimina a maternidade 
adotiva podendo ser empregado para referir-se tanto 
a mães de filhos biológicos como de filhos adotivos.  

c) A diferença de uso das expressões “mãe solteira” e 
“mãe solo” reside no fato de deslocar a compreensão 
da maternidade para além do estado civil da mulher. 

d) O decréscimo do número de “mães solo” no Brasil 
se deve, entre outros fatores, ao aumento da 
escolaridade feminina. 

8) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) O texto é um gênero em que predomina a 

sequência tipológica injuntiva já que incentiva a 
compra de contraceptivos que evitariam o aumento 
do número de mães solo no Brasil. 

b) A sequência textual predominante no texto acima é a 
narrativa, pois explora detalhes e informações 
caracterizando singularmente os raros casos de 
maternidade solo no Brasil. 

c) A reportagem pode ser lida como um texto 
informativo que além de atualizar a nomenclatura 
sobre maternidade solo, faz uso de dados numéricos 
que contextualizam a realidade das mães no Brasil. 

d) O trecho é prioritariamente argumentativo ao 
defender de modo enfático pontos de vista sobre a 
necessidade de planejamento familiar para evitar 
assim que crianças cresçam sem a presença do pai. 
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9) De acordo com o texto e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 
a) No trecho “para se referir àquelas mulheres”, 

verifica-se que o verbo “referir” exige, de 
acordo com as regras de regência verbal, a 
presença da preposição “a”. 

b) No trecho “isenção perante a paternidade”, o 
termo destacado “a” é uma preposição. 

c) No trecho “o contrário parece impensável para 
as mulheres”, a expressão em destaque “para 
as mulheres” é um objeto indireto. 

d) No trecho “está ligado ao aumento da 
escolaridade feminina”, a expressão em 
destaque “ao aumento da escolaridade 
feminina” é um objeto direto preposicionado. 

Leia o infográfico (Pinimg) para responder às 
questão 10 a seguir. 

10) Sobre as informações contidas no infográfico, 
assinale a alternativa correta. 
a) O infográfico informa sobre como hábitos 

cotidianos produzem certos tipos de 
neurotransmissores e quais são as 
consequências da liberação destas 
substâncias em nosso corpo e nossa vida. 

b) De acordo com o infográfico, a endorfina, 
produzida pelo consumo de chocolate, é nociva 
ao nosso organismo e precisa ser evitada. 

c) A coluna central do infográfico aponta todas as 
vitaminas que precisamos consumir 
cotidianamente para cultivar uma vida 
saudável. 

d) De acordo com o infográfico, a troca de afetos 
produz melatonina que é o neurotransmissor 
que melhora a qualidade de nosso sono. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11) Os navegadores de internet permitem o acesso 
aos sites em que deseja visitar na web. 
Atualmente existem vários tipos: móveis (para 
Android, Windows Phone e iOS), para desktop 
(PCs Windows, Linux e Mac OS) e outras para 
dispositivos como Smart TVs. Quanto aos 
navegadores existentes no mercado, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) Mozilla Firefox 
b) Safari 
c) Microsoft Egde 
d) Dhromi 

12) Uma Rede de computadores é formada por um
_____ de máquinas eletrônicas com 
processadores capazes de trocar informações 
e _____ recursos, interligados por um sub-
sistema de comunicação, ou seja, é quando há 
pelo menos dois ou mais computadores, e 
outros dispositivos interligados entre si de 
modo a poderem compartilhar recursos _____, 
estes podem ser do tipo: dados, impressoras, 
mensagens (e-mails), entre outros. 
a) único nó / pequenos / isolados 
b) banco / representar / seguros 
c) nó / adequar / não confiáveis 
d) conjunto / compartilhar / físicos e lógicos 

13) A Segurança da Informação (SI) está 
relacionada com proteção de um conjunto de 
informações a fim de preservar o valor que 
possuem para um indivíduo ou uma 
organização. Sobre as propriedades básicas 
da segurança da informação, assinale a 
alternativa correta. 
a) Rastreabilidade, usabilidade, notoriedade 
b) Confidencialidade, integridade, disponibilidade 
c) Integridade, usabilidade, simplicidade 
d) Disponibilidade, rastreabilidade, simplicidade 

14) João, diretor da área de Recursos Humanos, 
solicitou ao seu funcionário Roberto que lhe 
entregasse um relatório com a média de 
salários do departamento de Informática. 
Assinale a alternativa correta sobre qual 
função do MS Excel 2016 (versão em 
português, configuração padrão) retorna a 
média dos salários. 
a) MÉDIA 
b) SOMA 
c) METADE 
d) MÁXIMO 

15) Luciana estava redigindo um artigo no MS 
Word 2016 (versão em português, 
configuração padrão) e apagou indevidamente 
uma frase. Quanto ao atalho de teclado, que 
deve ser utilizado para desfazer a exclusão, 
assinale a alternativa correta. 
a) Ctrl+E 
b) Ctrl+A 
c) Ctrl+Z 
d) Ctrl+I 



 
 

    IBFC_02_VERSAO_A 4

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

16) No período colonial, o território que hoje 

______________

corresponde ao Acre pertencia à Bolívia, e o 
Peru também se considerava pertencente a 
uma pequena parcela dessa área. Após 
assinaturas de alguns acordos referentes à 
legitimidade desse território, o Brasil adquiriu 
a região do Acre, em 1903, através da 
assinatura do Tratado de . 

(Mundo Educação, 2019) 

 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 
a) Petrópolis 
b) Versalhes 
c) Rio Branco 
d) Tordesilhas 

17) A Lei Estadual nº 1.170, de 22 de dezembro de 
1995, regulamentou e definiu a forma e 
aparência da bandeira do Acre. Sobre a cor que 
está na bandeira do estado, assinale a 

 

alternativa incorreta. 
a) Verde 
b) Amarelo 
c) Vermelho 
d) Azul 

18) No estado do Acre há diversos pontos turísticos, 
os quais recebem milhares de visitantes todos os 
anos. A respeito de um ponto turístico localizado 
no estado, assinale a alternativa incorreta. 
a) Calçadão da Gameleira (Rio Branco) 
b) Museu Casa de Chico Mendes (Xapuri) 
c) Centro Cultural Usina do Gasômetro (Cruzeiro do Sul) 
d) Sítio Histórico do Quixadá (Rio Branco) 

19) “A fauna e a flora, os rios, os mares, as 
montanhas. Cada um dos elementos da 
natureza tem um papel a desempenhar. E para 
que isso ocorra é preciso haver equilíbrio. O 
governo brasileiro protege as áreas naturais 
por meio de Unidades de Conservação [...]” 

(Ministério do Meio Ambiente, 2019) 

Sobre uma Unidade de Conservação localizada 
no estado do Acre, assinale a alternativa 
correta. 
a) Parque Nacional da Serra do Divisor 
b) Parque Nacional do Iguaçu 
c) Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
d) Parque Nacional da Chapada dos Guimarães 

20) Em relação aos países que fazem fronteira com 
o estado do Acre, dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F). 

(  ) Bolívia 
(  ) Chile 
(  ) Peru 
(  ) Venezuela 

Assinale a alternativa correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, V, F, F 
d) F, F, V, V 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) Lima, Minholo & Ito descrevem Biossegurança 
como sendo “o conjunto de procedimentos 
adaptados do consultório com objetivo de dar 
proteção e segurança ao paciente, ao 
profissional e sua equipe”. Levando-se em 
conta que essa proteção visa evitar a 
transmissão de doenças, assinale alternativa 
correta quanto às medidas que devemos 
adotar para minimizar esse risco. 

a) Uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI´s), higienizar as mãos, desinfecção dos 
instrumentais contaminados, esterilização dos 
equipamentos contaminados e antissepsia da 
boca do paciente 

b) Uso dos EPI´s, higienizar as mãos, desinfecção 
dos equipamentos contaminados, esterilização 
dos instrumentais contaminados e assepsia da 
boca do paciente 

c) Uso dos EPI´s, higienizar as mãos, desinfecção 
dos equipamentos contaminados, esterilização 
dos instrumentais contaminados e antissepsia 
da boca do paciente 

d) Uso dos EPI´s, higienizar as mãos, desinfecção 
dos instrumentais contaminados, esterilização 
dos equipamentos contaminados e limpeza da 
boca do paciente 

22) Em relação à Biossegurança e à Classificação 
dos artigos usados na prática odontológica, 
leia as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) instrumentos críticos: curetas de periodontia, 

espelho clínico, agulha e limas. 
(  ) instrumentos semi-críticos: fotopolimerizador, 

condensador de amálgama, espelho clínico e 
jato de bicarbonato. 

(  ) instrumentos não críticos: porta algodão, porta 
amálgama, armários e fio de sutura. 

(  ) instrumentos críticos: cureta de McCall, brocas, 
sindesmótomo e cinzel. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V, V 
b) F, V, F, V 
c) V, V, V, F 
d) V, F, F, F

23) Em um determinado procedimento cirúrgico de 
exodontia, são necessários diversos 
instrumentos para sua realização. Em relação 
aos instrumentais utilizados nesse 
procedimento, assinale a alternativa correta. 
a) Fórceps, alavanca, tesoura, cureta de Lucas, 

cureta de dentina 
b) Fórceps, alavanca, sindesmótomo, carpule, 

porta almálgama 
c) Fórceps, alavanca, tesoura, pinça Kelly, 

alveolótomo 
d) Fórceps, alavanca, porta matriz, 

sindesmótomo, pinça Palmer 
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24) O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) 
surgiu com objetivo de restaurar dentes 
cariados em locais onde o tratamento 
convencional não era possível. Essa técnica 
tem sido utilizada no Sistema Único de Saúde 
(SUS) para atendimento de escolares no 
controle da cárie dental. Diante dessa 
afirmação, assinale a alternativa correta. 
a) Utiliza apenas instrumentos manuais para 

remoção da cárie e restauração em amálgama 
b) Utiliza anestesia para evitar a dor e ansiedade 

por parte do paciente pelo tratamento e 
restauração com cimento de ionômero de vidro 

c) Tem indicação apenas para dentes 
permanentes 

d) Não indicado para cavidades classe IV de 
Black 

25) O exame radiográfico é uma importante ferramenta 

_____

_____

_____

_____

complementar do diagnóstico no exame clínico do 
paciente submetido ao tratamento odontológico. A 
técnica radiográfica mais utilizada em odontologia 
é a periapical. Diante do exposto, há uma série de 

______

______

______

tomadas radiográficas que abrange todos os 

______

dentes permanentes. Sobre as radiografias que a 
compõe, assinale a alternativa correta. 
a) 18 
b) 16 
c) 14 
d) 12

26) Em relação às radiografias de uso em 
odontologia, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro(V) ou Falso (F) 
(  ) Radiografia panorâmica e telerradiografia são 

tipos de radiografias intra-orais. 
(  ) Bissetriz e paralelismo são técnicas 

radiográficas interproximais. 
(  ) As técnicas radiográficas intra-orais são 

periapical e interproximal. 
(  ) Clarck e Parma são métodos utilizados nas 

radiografias intra-orais e não nas radiografias 
extra-orais. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V, F 
b) F, V, V, F 
c) V, F, F, V 
d) F, F, V, V

27) O Processamento radiográfico manual 
consiste em cinco etapas que devem ser 
realizadas com cautela e padronizada para 
assegurar a qualidade das radiografias. A esse 
respeito, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta destas etapas. 
a) 1.Revelador, 2.Lavagem, 3.Fixador, 4.Lavagem, 

5.Secagem 
b) 1.Revelador, 2.Lavagem, 3.Secagem, 4.Fixador, 

5.Lavagem 
c) 1.Fixador, 2.Lavagem, 3.Secagem, 4.Revelador, 

5.Lavagem 
d) 1.Revelador, 2.Lavagem, 3.Secagem, 4.Fixador, 

5.Lavagem 

28) No que diz respeito aos equipamentos 
odontológicos, considere as afirmativas 
abaixo. 
( ): equipamento desenvolvido para gerar 
ar comprimido e abastecer o sistema pneumático 
do equipamento odontológico. 
( ): equipamento utilizado para produzir 
alta potência na sucção dos detritos bucais. 
( ): equipamento desenvolvido para 
remover cálculo e realizar profilaxia dentária. 
( ): equipamento utilizado para realizar 
mistura da limalha de prata mais mercúrio. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) Autoclave / compressor / ultrassom-jato / 
fotopolimerizador 

b) Bomba / compressor / ultrassom-jato / 
autoclave 

c) Compressor / bomba / ultrassom-jato / 
amalgamador 

d) Compressor / autoclave / ultrassom-jato / estufa 

29) Em relação aos preparos cavitários 
preconizados por Black em 1908, analise as 
afirmativas abaixo. 
( ) são cavidades localizadas nas 
cicatrículas e fissuras das superfícies oclusais dos 
dentes posteriores. 
( ) são cavidades localizadas no terço 
gengival de superfícies vestibulares e linguais (no 
terço cervical) de todos os dentes 
( ) são cavidades localizadas nas 
superfícies proximais dos dentes anteriores, com 
envolvimento do ângulo incisal 
( ) são cavidades localizadas nas 
superfícies proximais dos dentes anteriores, sem 
envolvimento do ângulo incisal. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV 
b) Classe I, Classe V, Classe IV, Classe III 
c) Classe I, Classe II, Classe IV, Classe III 
d) Classe I, Classe V, Classe III, Classe IV 

30) De acordo com os instrumentais utilizados nas 
especialidades odontológicas, analise as 
afirmativas abaixo. 

I. Limas, arco de Ostby, grampo e lençol de 
borracha são utilizados em _____. 

II. Sindesmótomo, porta-agulha, bisturi e 
cinzel são usados em _____. 

III. Esculpidor, brunidor, porta-matriz e matriz 
são utilizados em _____. 

IV. Sonda milimetrada, cureta de Gracey, lima 
e foice são utilizados em _____. 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Cirurgia / periodontia / dentística / endodontia 
b) Endodontia / cirurgia / dentística / periodontia 
c) Endodontia / periodontia / dentística / cirurgia 
d) Cirurgia / endodontia / periodontia / dentística 
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31) Quanto aos materiais de proteção do complexo 
dentino-pulpar, assinale a alternativa incorreta. 
a) CIV (Cimento de Ionômero de Vidro) é um 

protetor dentino-pulpar 
b) Guta Percha é um protetor dentino-pulpar 
c) Hidróxido de Cálcio é um protetor dentino-

pulpar 
d) Verniz Cavitário é um protetor dentino-pulpar 

32) A educação é um fator importante e decisivo 
em qualquer área, pois possibilita a abertura de 
caminhos para a introdução de conceitos, 
permitindo melhoria na qualidade de vida das 
pessoas. Na odontologia, a educação em 
saúde pode esclarecer a população sobre a 

______

______

importância dos hábitos de higiene bucal. 

______

Quanto às atividades realizadas pelo Auxiliar 
em Saúde Bucal (ASB), assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Tratamento restaurador atraumático 
b) Escovação supervisionada 
c) Palestra educativa com recursos audiovisuais 
d) Jogos pedagógicos e atividades lúdicas 

33) Em relação às pedras utilizadas para afiação 
dos instrumentos periodontais, assinale a 
alternativa correta. 
a) Pedra Pomes 
b) Pedra Tanzanite 
c) Pedra Periodoto 
d) Pedra Arkansas 

34) Analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa correta. 
(  ) O isolamento relativo é utilizado em 

restaurações provisórias. 
(  ) Rolete de algodão, lençol de borracha e 

grampo são utilizados no isolamento relativo. 
(  ) O isolamento absoluto é indicado para as 

exodontias para diminuição do sangramento. 
(  ) Pinça palmer e perfurador de Ainsworth são 

usados no isolamento absoluto. 

a) V, V, F, F 
b) V, F, V, F 
c) F, V, F, V 
d) V, F, F, V

35) Com relação às moldagens em odontologia, 
analise as afirmativas abaixo. 

( ): técnica utilizada para reprodução exata 
das estruturas bucais. 

( ): é a cópia, em negativo, do arco dental 
e tecidos coadjuvantes. 

( ): é a reprodução em positivo do arco 
dental e tecidos coadjuvantes. 

Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as alcunas. 
a) Molde / Modelo / Moldagem 
b) Moldagem / Modelo / Molde 
c) Moldagem / Molde / Modelo 
d) Molde / Moldagem / Modelo 

36) Sobre as funções do Auxiliar em Saúde Bucal 
(ASB), assinale a alternativa incorreta. 
a) Orientação de higiene bucal, escovação 

supervisionada e realizar tomadas radiográficas 
b) Educação sobre higiene bucal, agendar 

consultas, lavar e esterilizar os instrumentais 
c) Preparar paciente para o atendimento, 

instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em 
saúde bucal e preencher odontogramas e 
fichas 

d) Manipular materiais odontológicos, desinfecção das 
bancadas e desinfecção das bancadas 

37) Leia atentamente as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) alginato, godiva e fosfato de zinco são 

mateirais de moldagem. 
(  ) os modelos, seja de estudo ou de trabalho, são 

realizados com alginato. 
(  ) o alginato é um material de moldagem com 

vantagens, mas de alto custo para o 
profissional. 

(  ) o material utilizado para confecção do modelo 
é o gesso. 

Assinale a alternativa que aresenta a sequência 
correta de cima para baixo. 
a) F, V, F, F 
b) V, F, F, F 
c) F, F, V, V 
d) F, F, F, V

38) Em se tratando dos testes de vitalidade pulpar, 
importantes para o diagnóstico do estado 
pulpar de um dente, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O teste térmico e elétrico são alguns dos testes 

disponíveis 
b) O teste térmico a quente é realizado com gás 

refrigerante 
c) A guta percha foi muito utilizada como material 

para teste térmico a quente 
d) Dentes que respondam positivamente ao 

estímulo e têm declínio da dor de forma lenta, 
indicam normalidade pulpar 

39) Em relação à sequência de uso dos materiais 
para restauração em resina fotopolimerizável, 
assinale a alternativa correta. 
a) Resina, agente de união e ácido 
b) Bond, ácido e resina 
c) Ácido, adesivo e resina 
d) Bond, resina e ácido 

40) O Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) é um 
dos materiais utilizados em odontologia, 
desenvolvido em 1971 e possui inúmeras 
vantagens, mas possui algumas desvantagens 
como todo material. Quanto a uma 
desvantagem, assinale a alternativa correta. 
a) Liberação de flúor 
b) Biocompatibilidade 
c) Alta solubilidade nas primeiras 24h 
d) Adesividade à estrutura dental 




