
concurso público

001. Prova objetiva

auxiliar em saúde bucal
(cód. 001)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

no 04/2019 15.09.2019 | tarde Pcam1801

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

O mundo não é maternal

É bom ter mãe quando se é criança, mas também é bom 
quando se é adulto. Na adolescência se pensa que seria pos-
sível viver melhor sem ela, mas é erro de cálculo. Mãe é bom 
em qualquer idade. Sem ela, ficamos órfãos de tudo, já que o 
mundo lá fora não é nem um pouco maternal conosco.

O mundo não se importa se estamos desagasalhados e 
passando fome. Não liga se virarmos a noite na rua. O mun-
do quer defender o seu, não o nosso. O mundo quer que 
fiquemos horas ao telefone, torrando dinheiro. Quer que nos 
casemos logo para comprar um apartamento que vai nos dei-
xar endividados por vinte anos. O mundo quer que andemos 
na moda, troquemos de carro, tenhamos boa aparência, nem 
que para isso tenhamos que estourar o cartão de crédito.

Mãe também quer que os filhos tenham boa aparência, 
mas está mais preocupada com nosso banho, com os nossos 
dentes e os nossos ouvidos, com a nossa limpeza interna: 
não quer que os filhos se droguem nem bebam.

O mundo nos olha superficialmente. Não detecta nossa 
tristeza, nosso abatimento. O mundo nos quer lindos e vi-
toriosos. O mundo não se preocupa se estamos com febre, 
não penteia nosso cabelo, não nos oferece um pedaço de 
bolo. Quando não concorda conosco, nos pune, nos rotula, 
nos exclui. O mundo não tem doçura, não tem paciência, não 
quer nos ouvir. O mundo pergunta quantos eletrodomésti-
cos temos em casa, mas não quer saber dos nossos medos 
de infância, das nossas notas no colégio, de como foi duro 
arranjar o primeiro emprego.

Mãe é de outro mundo. Sofre no lugar dos filhos, preo-
cupa-se com detalhes e tenta adivinhar as vontades deles. 
Enquanto o mundo exige eficiência máxima e cobra caro pelo 
seu tempo, mãe é de graça.

(Martha Medeiros. Non-stop. Porto Alegre: L&PM, 2012. Adaptado)

01. De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que

(A) a ausência da mãe nos deixa desamparados porque 
o mundo não cuida de nós.

(B) o mundo é cruel com os indivíduos que não aceitam 
as preocupações maternas.

(C) o mundo se importa conosco desde que sejamos lin-
dos e vulneráveis.

(D) as mães se dedicam muito aos filhos esperando pro-
teção na velhice.

(E) as mães são mais rigorosas na educação dos filhos 
na adolescência deles.

02. Segundo o texto, as mães e o mundo são apresentados

(A) de modo irônico.

(B) a partir de observações falsas.

(C) pela perspectiva machista.

(D) de maneiras opostas.

(E) com ternura e entusiasmo.

03. Considere os trechos do texto:

“Não detecta nossa tristeza, nosso abatimento.”

“Sofre no lugar dos filhos, preocupa-se com detalhes e 
tenta adivinhar...”

As palavras destacadas podem ser substituídas, respecti-
vamente e sem alteração de sentido, por:

(A) desânimo; minúcias.

(B) entusiasmo; segredos.

(C) sofrimento; banalidades.

(D) propósito; generalidades.

(E) interesse; pormenores.

04. Assinale a alternativa em que o termo destacado, tirado 
do texto, atribui uma característica à palavra anterior.

(A) sem ela.

(B) qualquer idade.

(C) limpeza interna.

(D) seria possível.

(E) tenta adivinhar.

05. No trecho – O mundo não se preocupa se estamos com 
febre... – os verbos destacados estão no tempo presente. 
Passando-os para o tempo futuro, tem-se:

(A) O mundo não se preocupava se estivéssemos com 
febre...

(B) O mundo não se preocupou se estivemos com 
febre...

(C) O mundo não se preocupara se estivéramos com 
febre...

(D) O mundo não se preocuparia se estávamos com 
febre...

(E) O mundo não se preocupará se estivermos com 
febre...

06. No trecho – O mundo pergunta quantos eletrodomésticos 
temos em casa, mas não quer saber dos nossos medos 
de infância... – a palavra destacada estabelece sentido de

(A) finalidade.

(B) explicação.

(C) oposição.

(D) tempo.

(E) comparação.
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MateMática e raciocínio Lógico

11. Em certo dia foram atendidos em um ambulatório 80 
pessoas. A tabela mostra algumas informações sobre o 
número de pessoas atendidas nos períodos da manhã e 
da tarde.

Período Homens Mulheres
Manhã 12
Tarde 20
Total 30

O número total de pessoas atendidas no período da ma-
nhã superou o número total de pessoas atendidas no pe-
ríodo da tarde em

(A) 2 pessoas.

(B) 5 pessoas.

(C) 6 pessoas.

(D) 3 pessoas.

(E) 4 pessoas.

12. Em um consultório dentário foram atendidos, em uma 
semana, 50 pacientes. Desse total, 40% marcaram um 
retorno para a semana seguinte. O número de pacientes 
que não marcaram retorno para a semana seguinte foi

(A) 40.

(B) 38.

(C) 30.

(D) 35.

(E) 32.

13. Mônica foi à farmácia com determinada quantia de di-
nheiro para comprar caixas de lenços de papel. Essas 
caixas estavam em promoção, e cada uma delas custa-
va o mesmo preço. Se Mônica comprar 3 dessas caixas, 
receberá de troco R$ 2,20. Porém, Mônica não poderá 
comprar 4 caixas dessas, pois ficariam faltando R$ 0,40. 
O dinheiro que Mônica levou à farmácia foi

(A) R$ 8,00.

(B) R$ 9,00.

(C) R$ 7,00.

(D) R$ 10,00.

(E) R$ 6,00.

07. Assinale a alternativa em que há expressão empregada 
com sentido figurado.

(A) Mãe também quer que os filhos tenham boa apa-
rência...

(B) ... comprar um apartamento que vai nos deixar endi-
vidados por vinte anos...

(C) ... está mais preocupada com nosso banho, com os 
nossos dentes...

(D) ...nem que para isso tenhamos que estourar o cartão 
de crédito...

(E) ... não quer que os filhos se droguem nem bebam.

08. O uso das vírgulas está empregado conforme a norma-
-padrão da Língua Portuguesa em:

(A) O mundo, não costuma nos tratar, com muita deli-
cadeza.

(B) As mães, mulheres geralmente dedicadas, sofrem 
pelos filhos.

(C) As agressões cotidianas, nos deixam bem desani-
mados.

(D) Mesmo na idade adulta, é muito bom, ter a mãe por 
perto.

(E) É preciso enfrentar, o mundo e ouvir, os conselhos 
das mães.

09. Assinale a alternativa em que a concordância entre as pa-
lavras obedece à norma-padrão da Língua Portuguesa.

(A) Ela disse obrigado aos filhos pela homenagem 
recebida.

(B) Enquanto as mães prepara o almoço, os filhos faz 
a lição.

(C) Elas mesmos pediram aos filhos que se agasalhasse 
bem.

(D) Faltam três dias para que as crianças entrem em 
férias.

(E) As exigências do mundo nos deixa bastante ansio-
sos e estressado.

10. Muitas mães pedem aos filhos que não fumem,        
saberem que é prejudicial    saúde. Porém, muitos 
deles nem        escutam.

As lacunas das frases devem ser preenchidas, respecti-
vamente e de acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, por

(A) por ... à ... as

(B) para ... a ... lhes

(C) em ... a ... as

(D) de ... à ... lhes

(E) sem ... à ... lhes
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r a s c u n H o14. Uma clínica será construída em um terreno retangular 
que tem 8 metros de frente, conforme mostra a figura.

O perímetro desse terreno é 56 metros. A área desse ter-
reno é igual a

(A) 180 m2

(B) 190 m2

(C) 170 m2

(D) 160 m2

(E) 150 m2

15. Três moças, Ana, Bete e Carol, trabalham no mesmo am-
bulatório. Na segunda-feira, Ana chegou depois de Bete, 
e Carol chegou antes de Ana. Nesse dia, Carol não foi a 
primeira a chegar no serviço.

A primeira, a segunda e a terceira moça a chegar no 
serviço nesse dia foram:

(A) Bete, Ana e Carol.

(B) Bete, Carol e Ana.

(C) Ana, Carol e Bete.

(D) Ana, Bete e Caro.

(E) Carol, Bete e Ana.

r a s c u n H o
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18. Em relação ao que disciplina o Estatuto do Servidor Públi-
co Municipal de Campinas, assinale a alternativa correta.

(A) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcio-
nário responde administrativamente, ficando dispen-
sado de reparar danos causados a terceiros.

(B) É dever do funcionário cumprir as ordens superiores, 
mesmo que manifestamente ilegais, podendo ques-
tioná-las posteriormente.

(C) Será punido o funcionário, que sem justa causa, dei-
xar de submeter-se à inspeção médica determinada 
por autoridade competente.

(D) As penas a serem aplicadas ao servidor por trans-
gressão a fatos danosos ao erário público são inde-
pendentes e não poderão cumular-se.

(E) Pelo exercício irregular de suas funções, o servidor 
não poderá responder criminalmente.

19. De acordo com o previsto no Manual de Ética da Prefei-
tura Municipal de Campinas, constitui um dos Códigos de 
Conduta o

(A) deliberativo.

(B) deontológico.

(C) explícito.

(D) objetivo.

(E) constitutivo.

20. José, funcionário público municipal, vem sofrendo amea-
ças de violência e coação ao seu direito de liberdade e 
locomoção, por parte de seu chefe imediato, que está 
agindo com abuso de poder, de forma totalmente ilegal. 
No caso, e tendo em vista o que dispõe a Constituição 
Federal, José poderá impetrar

(A) habeas data.

(B) recurso para a sua transferência.

(C) mandado de segurança.

(D) habeas corpus.

(E) representação junto ao Prefeito.

LegisLação

16. Conforme a Lei no 8.080/90, que regula, em todo o territó-
rio nacional, as ações e serviços de saúde, obedecerão, 
entre outros, o seguinte princípio:

(A) integração em nível executivo das ações de saúde, 
meio ambiente e saneamento básico.

(B) centralização político-administrativa, com direção única 
da União.

(C) capacitação de realização, prioritariamente, nos ser-
viços médicos na especialização de medicina geral.

(D) organização dos serviços públicos, podendo existir 
duplicidade de meios para os mesmos fins.

(E) igualdade da assistência à saúde, privilegiando os 
idosos.

17. Maria sofreu várias fraturas nas pernas, sendo necessá-
rias cirurgias, que foram realizadas por meio do SUS, e 
que lhe impediriam de andar, por muito tempo, necessi-
tando da ajuda de terceiros para suas necessidades bá-
sicas e cuidados especiais. Por indicação médica, Maria 
concordou em continuar seu tratamento em casa.

De acordo com o que disciplina a Lei no 8.080/90, Maria 
tem direito a internação domiciliar, que inclui o atendi-
mento por equipes

(A) multidisciplinares, que atuarão nos níveis preventivo, 
terapêutico e reabilitador.

(B) exclusivamente de assistentes sociais, no atendi-
mento preventivo.

(C) médicas, que atuarão exclusivamente no atendimento 
preventivo.

(D) exclusivamente de psicólogos, no atendimento pre-
ventivo.

(E) multidisciplinares, compostas exclusivamente por 
enfermeiros e fisioterapeutas, que atuarão no nível 
terapêutico.
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24. A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a 
qualidade de vida da população brasileira e intervir nos 
fatores que colocam a saúde em risco.

Em relação à ESF, assinale a alternativa que apresenta 
informação correta.

(A) A equipe de saúde bucal é composta por equipe mul-
tiprofissional que possui, no mínimo, cirurgião-den-
tista generalista, especialista em saúde da família, 
odontopediatra, cirurgião bucomaxilofacial, auxiliar 
e/ou técnico em saúde bucal.

(B) A ESF é composta por equipe multiprofissional que 
possui, no mínimo, médico generalista, enfermeiro 
generalista e auxiliar ou técnico de enfermagem.

(C) O número de agentes comunitários de saúde (ACS) 
deve ser suficiente para cobrir 50% da população 
cadastrada, com um máximo de 100 pessoas por 
agente e de 1 ACS por equipe de Saúde da Família.

(D) A proximidade da equipe de saúde com o usuário 
resulta em mais problemas de saúde resolvidos na 
Atenção Básica, sem a necessidade de intervenção 
de média e alta complexidade em uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA 24h) ou hospital.

(E) Cada equipe de Saúde da Família deve ser respon-
sável por, no máximo, 500 pessoas de uma determi-
nada área, que passam a ter corresponsabilidade no 
cuidado com a saúde.

25. O GraduaCEO – Brasil Sorridente é um componente da 
Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, de-
senvolvido em uma parceria entre o Ministério da Saúde 
e o Ministério da Educação.

Em relação ao GraduaCeo, está correto afirmar:

(A) constitui-se de uma série de ações e serviços de 
saúde bucal a serem desenvolvidas e prestadas 
pelas Instituições de Ensino com curso técnico em 
saúde bucal.

(B) tem como um dos objetivos restringir os mecanismos 
de cooperação entre gestores do SUS e Instituições 
de Ensino Superior com curso de graduação em 
odontologia.

(C) visa integrar as clínicas odontológicas das Institui-
ções de Ensino Superior com curso de graduação 
em odontologia à rede pública de serviços de saúde 
bucal.

(D) são desenvolvidas ações de promoção e prevenção, 
atenção básica e educação permanente, exceto pro-
cedimentos de reabilitação oral por meio de próteses 
e implantes.

(E) visa viabilizar acesso da população de baixa renda 
ao estudo nos cursos de graduação em odontologia 
em universidades particulares.

conHecimentos esPecÍficos

21. O princípio do SUS, cujo objetivo é diminuir desigualda-
des, investindo-se mais onde a carência é maior, deno-
mina-se

(A) universalização.

(B) equidade.

(C) integralidade.

(D) regionalização e hierarquização.

(E) descentralização e comando único.

22. A participação social, no contexto da saúde no SUS, foi 
estabelecida e é regulada pela Lei no 8.142/90, a partir 
da criação de Conselhos de Saúde e Conferências de 
Saúde, nas três esferas de governo, bem como de cole-
giados de gestão nos serviços de saúde.

De acordo com essa lei, em relação à gestão participativa 
no SUS, assinale a alternativa correta.

(A) O Conselho de Saúde atua na formulação de estra-
tégias e no controle da execução da política de 
saúd e na instância correspondente, com exceção 
dos aspectos econômicos e financeiros.

(B) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências não será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos.

(C) A Conferência de Saúde deve se reunir, anualmente, 
com a representação dos vários segmentos sociais.

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde  
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
M unicipais de Saúde (Conasems) não terão repre-
sentação no Conselho Nacional de Saúde.

(E) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado com-
posto por representantes do governo, prestadores 
de serviço, profissionais de saúde e usuários.

23. A Política Nacional de Humanização (PNH) visa efetivar 
os princípios do SUS no cotidiano das práticas de aten-
ção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e 
incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhado-
res e usuários.

Em relação à PNH, assinale a alternativa correta.

(A) Está vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde.

(B) Busca transformar as relações de trabalho a partir da 
ampliação do grau de contato e da comunicação en-
tre as pessoas e grupos, mantendo-as nas relações 
de poder hierarquizadas.

(C) Tem sido experimentada exclusivamente nas regiões 
norte e nordeste do País.

(D) Existe desde 1999 e deve se fazer presente e estar 
inserida em todas as políticas e programas do SUS.

(E) Conta com um núcleo técnico sediado no Rio de  
Janeiro que se articula às secretarias estaduais e 
m unicipais de saúde.
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28. Uma medida de grande impacto para o controle do de-
senvolvimento da cárie tem sido o uso racional do flúor. 
Em relação ao uso do flúor, assinale a alternativa correta.

(A) O uso de flúor pode compensar qualquer consumo 
de açúcar.

(B) A interrupção ou paralisação da agregação de flúor 
ao tratamento da água mantem a concentração de 
flúor na saliva constante, já que organismo tem me-
canismos para manter sua constância em qualquer 
dos seus compartimentos.

(C) O flúor é capaz de interferir nos fatores responsáveis 
pela doença, isto é, a formação de placa dental e a 
transformação de açúcares em ácido.

(D) O uso do flúor isolado impede o desenvolvimento da 
cárie.

(E) O flúor importante é aquele mantido constante na ca-
vidade bucal.

29. Mesmo diante da perda de mineral devido a dietas ca-
riogênicas, a escovação diária com dentifrício fluoretado 
proporciona a possibilidade de reposição mineral às es-
truturas do esmalte. Para que este mecanismo de prote-
ção de perda mineral ocorra, a concentração de fluoretos 
no dentifrício não deve ser menor que

(A) 1.500 ppmF.

(B) 1.800 ppmF.

(C) 1.700 ppmF.

(D) 1.600 ppmF.

(E) 1.000 ppmF.

30. Uma paciente de 65 anos, saudável, desdentada total 
superior, utilizando prótese total e desdentada parcial in-
ferior, utilizando prótese parcial removível, comparece à 
UBS para consulta odontológica. As orientações dadas 
pela ASB, em relação aos cuidados bucais dessa pacien-
te, devem incluir:

(A) as próteses total e removível podem ser higienizadas 
com escova dental com dentifrício pouco abrasivo ou 
sabão líquido neutro.

(B) a prótese parcial removível deve permanecer, 2 ve-
zes por semana, submersa 30 minutos, em solução 
de água (50%) com hipoclorito de sódio (50%).

(C) as próteses total e removível devem permanecer den-
tro de um frasco com tampa, não contendo qualquer 
líquido no seu interior, durante o período noturno.

(D) a mucosa alveolar superior deve ser higienizada com 
escova dura e dentifrício não abrasivo.

(E) a prótese total deve permanecer, 2 vezes por sema-
na, submersa 30 minutos, em solução de 150 mL de 
água quente com 3 colheres de sopa de bicarbonato 
de sódio.

26. Assinale a alternativa que apresenta competência espe-
cífica dos auxiliares de saúde bucal, que atuam na Aten-
ção Básica por meio da Estratégia Saúde da Família, de 
acordo com a Portaria no 2.488, de 2011.

(A) Realizar a atenção à saúde em saúde bucal (pro-
moção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilita-
ção e manutenção da saúde) individual e coletiva a 
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específi-
cos, de acordo com planejamento da equipe, com 
resolubilidade.

(B) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades refe-
rentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e 
integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

(C) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o per-
fil epidemiológico para o planejamento e a programa-
ção em saúde bucal.

(D) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas 
à promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais.

(E) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Bá-
sica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e pro-
cedimentos relacionados com a fase clínica da insta-
lação de próteses dentárias elementares.

27. As ações de promoção e proteção de saúde visam a 
r edução de fatores de risco, que constituem ameaça à 
saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacida-
des e doenças.

Em relação às ações odontológicas preventivas preco-
nizadas pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa 
correta.

(A) O desenvolvimento de ações intersetoriais para am-
pliar a fluoretação das águas no Brasil é uma prio-
ridade governamental, garantindo-se continuidade 
e teores adequados; a organização de sistemas de 
vigilância compatíveis não compete aos órgãos de 
gestão do SUS.

(B) A utilização de aplicação tópica de flúor com abran-
gência universal é recomendada para populações 
com CPOD maior que 1 aos 12 anos de idade.

(C) Na lista de insumos da farmácia da Saúde da Família 
serão incluídos alguns insumos odontológicos estra-
tégicos, com vistas a superar dificuldades frequentes 
para sua aquisição em muitos municípios.

(D) O diagnóstico deve ser feito o mais precocemente 
possível, assim como o tratamento deve ser insti-
tuído de imediato, priorizando procedimentos radi-
cais de resolução definitiva ao invés de procedimen-
tos conservadores.

(E) As atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde 
devem restringir a sua atuação no âmbito da assis-
tência odontológica, limitando-se exclusivamente à 
clínica, evitando o deslocamento frequente destes 
profissionais para a execução das ações coletivas.
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34. Recomendações específicas devem ser seguidas duran-
te a realização de procedimentos que envolvam a mani-
pulação de material perfurocortante, tal como:

(A) o material perfurocortante, mesmo que estéril, deve 
ser desprezado em recipientes resistentes à perfura-
ção com tampa e o símbolo de infectante.

(B) durante a realização de procedimentos que envol-
vam materiais perfurocortantes, utilizar os dedos 
como anteparo.

(C) as agulhas devem ser reencapadas, entortadas, 
quebradas ou retiradas da seringa com as mãos.

(D) os recipientes específicos para descarte de material 
não devem ser preenchidos acima do limite de 1/3 de 
sua capacidade total.

(E) as agulhas e lâminas de bisturi devem ser despre-
zadas em sacos de lixo branco com o símbolo de 
material biológico.

35. Após cirurgia de exodontia, ao manipular a lâmina de bis-
turi, a auxiliar sente que sofreu perfuração mucocutânea.

Assinale a alternativa que apresenta procedimento reco-
mendado à exposição de material biológico.

(A) Realizar a notificação em até 24 horas após o aci-
dente.

(B) Espremer a lesão reduz o risco de contaminação.

(C) Friccionar a lesão com antisséptico imediatamente 
após o acidente.

(D) Manter a calma e deixar seco o ferimento, mucosa 
ou pele exposta ao sangue, sem realizar qualquer 
procedimento de lavagem para evitar o espalhamen-
to da contaminação.

(E) Realizar a notificação o mais próximo do momento 
do acidente para que os resultados das medidas pro-
filáticas sejam satisfatórios.

36. Assinale a alternativa que contém informação correta 
em relação à esterilização de artigos odontológicos em 
autoclaves.

(A) Após a conclusão do ciclo, deve-se abrir o equipa-
mento e aguardar que a temperatura caia a 60 ºC 
para a retirada do material.

(B) Os padrões de tempo, temperatura e pressão para 
esterilização pelo vapor variam de acordo com o 
aparelho, podendo ser de 121 ºC a 127 ºC (1 atm 
pressão) por 4 a 7 minutos de esterilização.

(C) Na esterilização ultra-rápida (Flash sterilization), o 
equipamento é programado para operar sem o ciclo 
de secagem e com o material devidamente empa-
cotado.

(D) Os pacotes devem ser colocados no interior da auto-
clave de forma a permitir a penetração e a circulação 
do vapor e a saída do ar, portanto, a ocupação da 
câmara deve ser de aproximadamente 90%.

(E) O material, devidamente embalado, deve ser coloca-
do na câmara da autoclave aquecida, não ultrapas-
sando 1/2 de sua capacidade total e sem encostar-
-se às laterais.

31. Um paciente de 85 anos com diminuição da acuidade 
a uditiva apresenta prótese total superior antiga, com racha-
duras, manchas, biofilme e cálculo aderidos. Relata que a 
prótese quebrou ao cair no chão do banheiro e ele mesmo 
a colou. Na arcada inferior, observam-se poucos dentes 
com higienização insatisfatória. Esse paciente rece berá 
tratamento odontológico com reabilitação protética.

Com base na descrição do caso clínico, assinale a alter-
nativa que apresenta informação correta em relação à 
conduta do auxiliar.

(A) O auxiliar deverá orientá-lo brevemente, não in-
vestindo muito tempo, já que é sabido que ele não 
conseguirá realizar a higienização bucal e das suas 
próteses.

(B) O auxiliar deverá informá-lo dos malefícios relacio-
nados à colagem “caseira” da prótese, aconselhan-
do-o a procurar o cirurgião-dentista se isto ocorrer.

(C) O paciente deve ser orientado a realizar bochechos 
com antissépticos ao invés de escovação dentária, já 
que é mais fácil para ele executar.

(D) Não adianta orientá-lo em relação à higienização 
bucal devido à sua idade avançada somada à sua 
deficiência auditiva.

(E) O paciente deve ser orientado sobre a higienização 
das próteses, mas deve ser desestimulado a higie-
nizar os poucos dentes para evitar lesões teciduais.

32. A International Standards Organization e a Federation 
Dentaire Internacionale (ISO-FDI) classificaram numeri-
camente as posições a serem adotadas pelo Cirurgião-
-Dentista e seu auxiliar durante o atendimento odon-
tológico. O auxiliar do cirurgião dentista posiciona-se 
dependendo da posição do dentista. Para o dentista des-
tro, na posição 7 e 9 h, a posição ideal para o auxiliar é a

(A) 7 h.

(B) 5 h.

(C) 9 h.

(D) 3 h.

(E) 11 h.

33. Assinale a alternativa que apresenta informação correta 
para manter uma postura ergonômica durante todo o pro-
cedimento clínico.

(A) Sentar-se no mocho com as coxas paralelas ao 
chão, formando um ângulo de 45° com as pernas, 
ficando os pés bem apoiados no chão.

(B) Manter as costas retas e apoiadas no encosto do 
mocho, na região renal, mantendo a cabeça reta, 
sem incliná-la para baixo.

(C) Inclinar o tronco para frente, a partir da sua junção 
com o quadril, até um máximo de 10º a 20º, se ne-
cessário.

(D) Trabalhar com os cotovelos formando um ângulo de 
90º com o corpo.

(E) Posicionar a altura do mocho mais baixo do que o do 
cirurgião-dentista.
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40. Sabedo que a saúde, segundo definição da Organização 
Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, e não simplesmente a ausência 
de doença ou enfermidade, pode-se dizer, em termos de 
sua determinação causal, que o processo saúde-doença

(A) não se modifica diante do desenvolvimento científico 
da humanidade.

(B) representa uma posição estática do ser humano ante 
o universo físico, mental e social em que vive.

(C) representa o conjunto de relações e variáveis que 
produzem e condicionam o estado de saúde e doen-
ça de uma população.

(D) não se modifica nos diversos momentos históricos.

(E) representa uma inter-relação entre o agente e o 
hospedeiro, independentemente do meio ambiente, 
estilo de vida e biologia humana.

41. O palato duro, também conhecido como abóbada palati-
na, tem uma forma arqueada e é constituído pela união 
dos ossos

(A) maxilares superiores e palatinos.

(B) zigomáticos e esfenoides.

(C) maxilares superiores e esfenoides.

(D) palatino maior e palatino menor.

(E) zigomáticos e palatinos.

42. A glândula salivar maior de menor dimensão, cuja secre-
ção é mista, com predominância do componente mucoso, 
é denominada

(A) Von Ebner.

(B) Submandibular.

(C) Sublingual.

(D) Excretora.

(E) Parótida.

43. Assinale a alternativa que apresenta informação correta 
em relação à lesão de cárie crônica.

(A) Apresenta rápida progressão.

(B) Possui cor clara, variando de amarelo a castanho 
claro.

(C) Resulta em comprometimento precoce da polpa 
dentária.

(D) Possui consistência endurecida.

(E) Apresenta a dor como característica comum.

37. Assinale a alternativa que contém um desinfetante quí-
mico utilizado em artigos odontológicos, que apresenta 
nível alto de desinfecção, considerado bactericida, fun-
gicida, viruscida e esporicida, e que não forma resíduos 
tóxicos, sendo efetivo na presença de matéria orgânica, 
e com rápida ação em baixa temperatura.

(A) Hipoclorito de sódio 1%.

(B) Álcool 70%.

(C) Detergente enzimático.

(D) Ácido peracético a 0,2%.

(E) Polivinil pirrolidona iodo (PVPI).

38. Em relação à manutenção correta dos equipamentos 
odontológicos, é correto afirmar:

(A) quando for realizada a drenagem do compressor, o 
reservatório não deve ser esvaziado completamente.

(B) a lubrificação deve ser feita antes e depois do pro-
cesso de esterilização das canetas de alta e baixa 
rotação.

(C) deve ser realizada a colagem das mangueiras do su-
gador sempre que for observado que está rasgada, 
pois isso é uma das principais causas de entupimento.

(D) quando o compressor for ligado novamente, após 
a sua drenagem, deve-se cuidar para que todos os 
equipamentos do consultório estejam sendo utiliza-
dos naquele momento.

(E) ao monitorar-se o tempo, compressores odontológi-
cos devem encher o reservatório entre 10 a 15 minu-
tos e desligarem-se; se ele estiver demorando mais 
do que isto, talvez esteja na hora de trocar o kit de 
anéis, ou pode haver algum vazamento de ar.

39. O cirurgião-dentista solicita que o auxiliar preencha, no 
odontograma, a presença de lesões cariosas nas faces 
oclusais dos seguintes dentes: dente 55, 16 e 46. Esses 
dentes correspondem, respectivamente:

(A) segundo pré-molar superior direito permanente, pri-
meiro molar superior direito permanente e primeiro 
molar inferior direito permanente.

(B) segundo molar superior direito decíduo, primeiro mo-
lar superior direito permanente e primeiro molar infe-
rior direito permanante.

(C) segundo pré-molar superior esquerdo permanente, 
primeiro molar superior direito permanente e primei-
ro molar inferior direito permanente.

(D) segundo molar superior esquerdo decíduo, primeiro 
molar superior direito permanente e primeiro molar 
inferior direito permanante.

(E) segundo molar superior direito decíduo, primeiro mo-
lar superior esquerdo permanente e primeiro molar 
inferior esquerdo permanante.
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49. Material que se apresenta em frascos de pó e líquido ou 
acondicionado em cápsulas, cuja presa pode ser química 
ou por fotoativação e que apresenta adesividade à es-
trutura dental. A descrição refere-se ao material odonto-
lógico:

(A) hidróxido de cálcio.

(B) fosfato de zinco.

(C) ionômero de vidro.

(D) óxido de zinco e eugenol.

(E) resina acrílica quimicamente ativada.

50. Para a obtenção de bons resultados a partir da manipula-
ção do gesso odontológico, recomenda-se proporcionar 
primeiramente a água e depois adicionar o pó, para pos-
teriormente ser feita a espatulação. Essa manobra gera

(A) diminuição do tempo de presa.

(B) aumento do tempo de trabalho.

(C) diminuição da inclusão de ar à mistura.

(D) aumento do tempo de espatulação.

(E) aumento da expansão de presa.

44. Assinale a alternativa que apresenta sinais/sintomas 
característicos da gengivite.

(A) Gengiva retraída.

(B) Exposição radicular.

(C) Dente com mobilidade.

(D) Migração dentária.

(E) Sangramento gengival.

45. O câncer da boca é um tumor maligno que pode afetar 
lábios, estruturas da boca, como gengivas, bochechas, 
palato, língua (principalmente as bordas) e assoalho bu-
cal. Como a detecção prévia é essencial para combater 
essa doença, um sinal que não deve ser ignorado é:

(A) ferida (úlcera, mancha ou nódulo) que não cicatriza 
em uma semana.

(B) inchaço da mandíbula, que faz com que a prótese 
perca o encaixe por mais de duas semanas.

(C) rugosidades persistentes na porção anterior do pa-
lato duro.

(D) vasos sanguíneos no assoalho bucal.

(E) gengiva de coloração rósea e superfície com aspecto 
de “casca de laranja”.

46. Assinale a alternativa que apresenta apenas instrumen-
tos utilizados para a raspagem radicular subgengival.

(A) Cureta de Gracey e lima periodontal.

(B) Cureta Lucas e cureta universal.

(C) Lima periodontal e sonda periodontal.

(D) Enxada periodontal e sindesmótomo.

(E) Cureta de Gracey e gengivótomo.

47. Assinale a alternativa que apresenta apenas instrumen-
tos que devem estar na bandeja cirúrgica para uso em 
exodontia do dente 46.

(A) Lima cirúrgica, alavanca apical e fórceps 150.

(B) Fórceps 17, porta-agulha e cureta Lucas.

(C) Fórceps 18 R, sindesmótomo e tesoura cirúrgica.

(D) Alavanca reta, osteótomo e fórceps 18 L.

(E) Fórceps 53 R, porta-agulha e sindesmótomo.

48. Assinale a alternativa que contém um material de molda-
gem elástico, mediato, não-termoplástico e hidrófilo.

(A) Godiva em placa.

(B) Hidrocoloide reversível.

(C) Pasta zinco-eugenólica.

(D) Godiva em bastão.

(E) Hidrocoloide irreversível.




