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do seu cartão de respostas. 
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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

”A persistência é o caminho do êxito.” (Charles Chaplin) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 

PROCESSO SELETIVO
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Texto 1  

A urgência da responsabilidade afetiva em tempos digitais 

 

Desenvolver empatia com os sentimentos nossos e dos 
outros é imprescindível 

Há uma piadinha sendo compartilhada na internet que 
resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no 
relacionamento. “Essa boquinha aí só beija ou também 
tem responsabilidade afetiva, deixa tudo claro desde o 
início e não dá corda só para alimentar o ego?”, diz o 
meme, que mostra como esse termo vem se 
popularizando. Ele é recorrente também em textos e 
vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, 
ações e omissões afetam as pessoas. 

Ter responsabilidade afetiva é ser sincero sobre o que você 
sente pela pessoa com quem está se relacionando e o que 
espera dessa troca. Trata-se daquela velha máxima do 
clássico O Pequeno Príncipe, do francês Antoine de Saint-
Exupéry, em que a raposa diz ao personagem-título: “És 
responsável por aquilo que cativas”. Trazendo o que foi 
escrito pelo autor lá em 1945 para os dias de hoje, seria 
como contar para a pessoa que você conheceu em um 
aplicativo de relacionamento, por exemplo, que está à 
procura de relações casuais. Ou não fazer promessas 
(como viagens, encontros, conhecer a família) que sabe 
que não vão acontecer. 

“Essa é uma situação de colapso da responsabilidade 
afetiva, a de se colocar em um número maior de relações 
do que você pode conduzir. Inevitavelmente, alguém vai se 
machucar nessa história”, afirma Christian Dunker, autor 
do livro A Reinvenção da Intimidade: Políticas do 
Sofrimento Cotidiano (Ubu Editora). Se alguém está saindo 
com duas (ou mais) pessoas ao mesmo tempo, existe a 
chance de desenvolver um sentimento mais profundo, 
uma intimidade maior, por alguém. Por esse motivo, todos 
os envolvidos em uma relação precisam estar cientes dos 
riscos para escolher se querem corrê-los ou não.  

 
(Fonte:https://claudia.abril.com.br/sua-vida/a-urgencia-de-
responsabilidade-afetiva-em-tempos-digitais/, acesso em janeiro de 2020, 
por Bárbara dos Anjos Lima e Fernanda Colavitti) 

 

 

Questão 1 

No trecho destacado da fala de Christian Dunker “... 
Inevitavelmente, alguém vai se machucar nessa história”, 
expressa-se uso de linguagem em sentido: 

 

(A) real. 

(B) denotativo. 

(C) real e conotativo.  

(D) figurativo.  

(E) formal. 

 

Questão 2 

Segundo o texto, a comparação com o clássico O pequeno 
príncipe se refere a: 

 

(A) fazer com o outro o que quiser porque os adultos têm 
maturidade para lidar com frustrações. 

(B) conhecer pessoas em aplicativos era previsto por 
metáforas do livro.  

(C) ser honesto a respeito dos sentimentos acerca das 
pessoas com as quais se estabelece relacionamento. 

(D) machucar o outro é um resultado natural nos 
relacionamentos sexoafetivos.  

(E) escolher correr risco é uma meta transmitida do livro 
para o aplicativo.  

 

Questão 3 

Leia atentamente o trecho a seguir: “esse termo vem se 
popularizando. Ele é recorrente também em textos e 
vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, 
ações e omissões afetam as pessoas.” e assinale a 
alternativa que apresente substituta para o vocábulo 
destacado sem prejudicar o entendimento do texto:  

 

(A) habitual. 

(B) inusual. 

(C) esporádico.  

(D) parco. 

(E) excepcional. 

 

Questão 4 

A forma destacada em: “Há uma piadinha sendo 
compartilhada na internet que resume bem o conceito de 
empatia e reciprocidade no relacionamento.” classifica-se 
morfologicamente como: 

 

(A) um verbo com valor negativo, depreciativo.  

(B) um substantivo com valor aumentativo. 

(C) um substantivo com valor diminutivo indicando 
afetividade.  

(D) uma conjunção com semântica de deboche, sarcasmo e 
ironia.  

(E) um advérbio expressando circunstância de dúvida, 
incerteza, hipótese. 
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Questão 5 

Assinale a alternativa que represente utilização do verbo 
haver em norma-padrão sobre teoria de concordância 
verbal:  

 

(A) Haviam promessas que não foram cumpridas.  

(B) Devem haver o compromisso de fidelidade e de 
lealdade um para com o outro no par.  

(C) Hás tristezas a superar após o término.  

(D) Deve haver concessões entre os participantes de uma 
relação  

(E) Houveram sentimentos complexos e ambíguos entre os 
casais.  

 

Questão 6 

 

Texto 2  

 

 
(Fonte: https://br.pinterest.com/pin/804525920905262076/?lp=true, 
acesso em fevereiro de 2020.)

 

 

Nos textos em quadrinhos, as imagens têm grande 
importância para indicar ao leitor entendimentos 
associados ao texto verbal. Dessa maneira, a repetição das 
imagens de uma dos personagens com a mesma expresão 
representa: 

 

(A) alternar entre personalidades feliz e triste como 
qualquer pessoa normal. 

(B) a constância necessária em ações de cuidado consigo a 
cada dia.  

(C) substituir imediatamente o pessimismo para resultado 
simultâneo de melhora da autoestima.  

(D) percepção de piora de comportamento 
gradativamente.  

(E) transformação em um objeto por castigo mágico.  

 

Questão 7 

No fragmento: “Pode tentar, mas acho meio difícil”, o 
conectivo destacado expressa valor semântico de:  

 

(A) concessão. 

(B) adição. 

(C) conclusão. 

(D) proporção. 

(E) oposição. 

 

Questão 8 

“Só precisa de cuidado e paciência”, o verbo destacado é 
classificado segundo os estudos de regência verbal como: 

 

(A) intransitivo. 

(B) transitivo direto e indireto.  

(C) transitivo direto. 

(D) transitivo indireto. 

(E) verbo de ligação. 

 

Questão 9 

A partir do trecho: “aspirar ao amor do outro só depois de 
se amar antes.”, assinale a troca do complemento 
destacado que resultaria em uso correto de acento grave 
indicativo de crase:  

 

(A) “a qualquer emoção” 

(B) “a tudo” 

(C) “a emoção” 

(D) “a emoções” 

(E) “a dores”  
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Questão 10 

Assinale a alternativa que descreve o uso de vírgula em 
“Pode tentar, mas acho meio difícil”: 

 

(A) o uso está correto porque a conjunção mas se associa à 
virgulação ao expressar explicação.  

(B) o uso é facultativo porque a conjunção mas pode ou 
não ser antecedida de vírgula.  

(C) o uso está correto, pois a conjunção mas (tendo valor 
adversativo no contexto exposto) exige virgulação 
anteposta. 

(D) o uso está incorreto, pois a conjunção mas (tendo valor 
aditivo no contexto exposto) exige virgulação 
anteposta e posposta. 

(E) o uso está incorreto, pois a conjunção mas (tendo valor 
conclusivo no contexto exposto) exige virgulação 
posposta. 

 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE 
PÚBLICA  

Questão 11 

Segundo a Constituição Federal, no Capítulo II, da 
Seguridade Social, Seção II, da Saúde, Artº 198, são 
diretrizes do SUS: 

 

(A) descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais e participação da comunidade. 

(B) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população. 

(C) organização de atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência 
doméstica em geral. 

(D) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 

(E) integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 

Questão 12 

Assinale a alternativa que corresponde a uma das 
atribuições comuns a todos os membros das Equipes que 
atuam na Atenção Básica, de acordo com a Portaria nº 
2.436, de 21 de setembro de 2017: 

 

(A) indicar a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento da pessoa. 

(B) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação 
em saúde bucal no território. 

(C) assegurar a adequada alimentação de dados nos 
sistemas de informação da Atenção Básica vigente, por 
parte dos profissionais, verificando sua consistência, 
estimulando a utilização para análise e planejamento 
das ações, e divulgando os resultados obtidos. 

(D) inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, sendo 
vedado o uso de materiais e instrumentos não 
indicados pelo cirurgião-dentista. 

(E) contribuir para o processo de regulação do acesso a 
partir da Atenção Básica, participando da definição de 
fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e 
implementação de protocolos e diretrizes clínicas e 
terapêuticas para a ordenação desses fluxos. 
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Questão 13 

Com base na Lei 8080, Artigo 6º, compõem o campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I - a ordenação da formação de recursos humanos na área 
de saúde; 

II - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

III - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas 
para consumo humano; 

IV - o incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Estão corretas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) II, III e IV, apenas. 

 

Questão 14 

Sobre instâncias colegiadas preconizadas no Artigo 1, da 
Lei 8142, julgue as afirmativas a seguir. 

 

I - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 
o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) terão representação no Conselho Nacional de 
Saúde; 

II - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo 
conselho; 

III - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde 
e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos; 

IV - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

Estão corretas: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

(E) I e IV, apenas. 

 

Questão 15 

Conforme determinado na Lei 8080, no Capítulo I, dos 
Objetivos e Atribuições, artigo 6º, § 3º, entende-se por 
saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. A saúde do trabalhador abrange: 

 

(A) o controle da prestação de serviços que se relaciona 
direta ou indiretamente com a saúde. 

(B) o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde. 

(C) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde. 

(D) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde. 

(E) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
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CONHECIMENTOS DA REALIDADE 
ÉTNICA, SOCIAL, GEOGRÁFICA, 
CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO 
ACRE 

Questão 16 

Em qual ano o Acre foi elevado à categoria de estado da 
Federação? 

 

(A) 1962 

(B) 1973 

(C) 1950 

(D) 1930 

(E) 1955 

 

Questão 17 

Após a elevação do Acre à categoria de Estado da 
Federação, quem foi o primeiro governador eleito do novo 
estado, da legenda do PTB? 

 

(A) Rui Lino 

(B) Jorge Kalume 

(C) José Augusto de Araújo 

(D) Nabor Júnior 

(E) Geraldo Mesquita 

 

Questão 18 

De acordo com dados do IBGE, referência 2018, o 
Rendimento nominal mensal domiciliar per capita, do 
Estado do Acre é? 

 

(A) R$ 900,00 

(B) R$ 950,00 

(C) R$ 930,00 

(D) R$ 915,00 

(E) R$ 909,00 

 

Questão 19 

Matança de índios organizada pelos grandes proprietários 
de terras, os seringalistas, represálias contra as formas de 
resistência elaboradas pelos povos indígenas contra o 
esbulho de seus recursos, conflitos e lutas por direitos que 
opunha usuários e usurpadores, envolvendo índios e não 
índios são conceitos e ou definições de qual movimento de 
repressão que se praticou sobre os povos indígenas no 
Acre? 

 

(A) Guerra dos Farrapos 

(B) Correrias 

(C) Guerra dos Bárbaros  

(D) Confederação dos Tamoios 

(E) Cerco de Igarassu  

 

Questão 20 

Segundo dados do IBGE, a população ESTIMADA do estado 
do Acre, em 2019 é de: 

 

(A) 733.559 pessoas 

(B) 883.331 pessoas 

(C) 785.340 pessoas 

(D) 881.935 pessoas 

(E) 679.340 pessoas 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS            

Questão 21 

O Auxiliar de consultório dentário necessita saber a função 
de cada um  dos materiais odontológicos, sendo assim 
assinale a opção CORRETA para escolha do material 
utilizado para moldagem de um preparo de coroa total de 
cerâmica no elemento 44:  

 

(A) alginato. 

(B) godiva. 

(C) fosfato de zinco. 

(D) silicone de adição. 

(E) ionômero de vidro. 

 

Questão 22 

De acordo com o manual de Serviços Odontológicos: 
Prevenção e Controle de riscos, disponibilizado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), qual dos 
procedimentos abaixo NÃO seriam procedimentos para 
minimizar o risco químico: 

 

(A) limpar a sujidade do chão, utilizando pano umedecido 
para evitar poeiras. 

(B) utilizar somente amalgamador de cápsulas. 

(C) fazer manutenção preventiva das válvulas dos 
recipientes contendo gases medicinais. 

(D) utilizar somente materiais, medicamentos e produtos 
registrados na Anvisa. 

(E) armazenar os produtos químicos de maneira correta e 
segura, conforme instruções do fabricante, para evitar 
acidentes.  

 

Questão 23 

Os profissionais da equipe de saúde bucal possuem 
competências estabelecidas pela Lei Nº 11.889 de 2008. 
De acordo com o Art. 21 é vedado ao Auxiliar em Saúde 
Bucal:  

 

(A) realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos 
não discriminados no artigo 9º da Lei nº 11.889/2008, 
de 24/12/2008. 

(B) manipular materiais de uso odontológico mesmo com a 
supervisão de um cirurgião-dentista. 

(C) auxiliar e instrumentar os profissionais nas 
intervenções clínicas, inclusive em ambientes 
hospitalares. 

(D) desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção 
de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe 
levantamento de necessidades em saúde bucal. 

(E) registrar dados e participar da análise das informações 
relacionadas ao controle administrativo em saúde 
bucal. 

 

Questão 24 

Sobre a confecção de modelos de gessos e suas 
características é CORRETO afirmar:  

 

(A) a reação de presa é a que ocorre logo quando o gesso 
entra em contato com a água é responsável pela 
geleificação do gesso. Ele passa de sulfato de cálcio 
hemidratado para gesso hidratado. 

(B) gesso TIPO III é indicado para confecção de troquéis. 

(C) imersão em glutaraldeído 2% ou aspersão ou imersão 
com hipoclorito de sódio 0,5% por 1 minuto. 

(D) maior temperatura do ambiente ou da água acelera a 
reação com isso diminui o tempo de presa. 

(E) deve-se remover o molde do modelo após 10 minutos. 

 

Questão 25 

Em relação à Biossegurança, recomenda-se que todo 
Auxiliar em Saúde Bucal tome vacinas contra:  

 

(A) hepatite A, hepatite B e hepatite C.  

(B) coronavírus e SARS. 

(C) HIV, hepatite C e influenza. 

(D) influenza, SARS e catapora. 

(E) varicela, hepatite A e hepatite B. 

 

Questão 26 

Para realizar uma exodontia do primeiro molar superior 
esquerdo permanente, o fórceps mais indicado seria o de 
numeração: 

 

(A) 18L. 

(B) 18R. 

(C) 17. 

(D) 151. 

(E) 150. 

 

Questão 27 

Para que não haja falha no sistema de esterilização existe 
um fluxo unidirecional de trabalho, onde os artigos a 
serem reprocessados seguem caminho passo-a-passo sem 
retorno ou etapas negligenciadas. A sequência correta do 
processo de esterilização é:  

 

(A) inspeção visual, lavagem, secagem e esterilização. 

(B) pré-lavagem, lavagem, secagem e inspeção visual, 
embalagem, esterilização, acompanhamento da 
esterilização e acondicionamento. 

(C) lavagem, secagem e esterilização. 

(D) acondicionamento, pré-lavagem, embalagem, 
esterilização. 

(E) lavagem, secagem, embalagem, esterilização, 
acompanhamento da esterilização e 
acondicionamento. 
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Questão 28 

A dentição decídua ou primeira dentição é super 
importante no desenvolvimento da criança, sobre ela 
podemos afirmar: 

 

(A) os elementos 85 e 75 não existem na dentição decídua. 

(B) o elemento 41 é o primeiro decíduo a erupcionar na 
boca.  

(C) o elemento 73 corresponde ao canino inferior direito. 

(D) o elemento 55 corresponde ao segundo molar inferior 
direito. 

(E) a agenesia pode ocorrer assim como na dentição 
permanente. 

 

Questão 29 

Sobre o processamento radiográfico é correto afirmar que: 

 

(A) não deve ser realizada qualquer inspeção visual 
durante o processamento. 

(B) as soluções devem ser resfriadas e guardadas na 
geladeira a uma temperatura de 5 ºC. 

(C) o descarte de materiais oriundos do processamento 
radiográfico pode ser descartado em lixo comum. 

(D) o recipiente para água só é necessário entre o fixador e 
o revelador. 

(E) a ordem correta do processamento é fixador, água e 
revelador.  

 

Questão 30 

Dentre as doenças infecto contagiosas possíveis de serem 
transmitidas dentro de um consultório odontológico, qual 
é transmitido por um vírus?   

 

(A) Tuberculose 

(B) Gripe 

(C) Tétano 

(D) Tracoma 

(E) Herpes 

 

Questão 31 

A cárie é uma doença bacteriana, qual é seu principal 
microorganismo causador? 

 

(A) Streptococcus pyogenes 

(B) Streptococcus agalactiae 

(C) Streptococcus oralis 

(D) Streptococcus mutans 

(E) Streptococcus pneumoniae 

 

Questão 32 

Sobre o descarte de amálgamas, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) deve ser armazenado em recipientes inquebráveis com 
água em seu interior cobrindo a totalidade do material 
e encaminhado para um serviço de coleta especial. 

(B) deve ser colocado em sacos brancos com a 
identificação de infectante e descartado na coleta 
especial. 

(C) deve ser jogado em lixeira comum com os demais lixos 
do consultório. 

(D) deve colocar o resto de amálgama juntos com as luvas 
usadas e descarta-las no lixo infectante.  

(E) se o conteúdo for menos que 1g de mercúrio, nenhum 
cuidado especial deve ser tomado. 

 

Questão 33 

Qual a indicação do cinzel de Ochsenbein 1?  

 

(A) Luxação de terceiros molares 

(B) Remoção e remodelação óssea 

(C) Remoção de sutura 

(D) Remoção de tártaro 

(E) Remoção de cárie 

 

Questão 34 

Nas clínicas e consultórios odontológicos, o profissional 
responsável pela organização e armazenamento de todos 
estes documentos é o Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). Para 
melhor realização dessa função, o que deve ser feito? 

 

(A) Anotar no seu celular as informações mais importantes 
para poder ter rápido acesso quando o cirurgião 
dentista solicitar 

(B) Guardar radiografias e prescrições em locais diferentes 
para não encher as pastas de prontuário 

(C) Deixar na responsabilidade do próprio cirurgião-
dentista para ele guardar do jeito que ele preferir 

(D) Organização diárias das fichas em um lugar adequado e 
em ordem alfabética para fácil acesso 

(E) Deixar as fichas clínicas da semana se acumularem para 
então guardar tudo de uma vez só 

 

http://blog.cursoasb.com.br/5-dicas-para-o-asb-manter-a-organizacao/
http://blog.cursoasb.com.br/5-dicas-para-o-asb-manter-a-organizacao/
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Questão 35 

A higiene bucal é considerada a melhor forma de 
prevenção de cáries, gengivite, periodontite e outros 
problemas na boca, além de ajudar a prevenir o mau - 
hálito. É função do Auxiliar de consultório organizar e 
executar as atividades do paciente quanto a sua higiene. 
Das afirmativas abaixo qual NÃO pode ser considerado um 
fator preventivo de cárie? 

 

(A) Escovação com dentifrícios fluoretados 

(B) Utilização de fio ou fita dental 

(C) Dieta rica em açúcares 

(D) Uso de enxaguantes bucais 

(E) Visitar o dentista regularmente para revisão 

 

Questão 36 

Dentro de uma caixa na esterilização encontravam se 
alguns instrumentos odontológicos usados pelo dentista, 

eram eles: 

I- porta Agulha Castroviejo; 

II- pinça Tipo Muller; 

III- pinça Goiva; 

IV- lima para osso; 

V- espátula Suprafill; 

VI- cureta Gracey; 

VII- carpule; 

VIII- sindesmótomo. 

 

Quais desses instrumentais podem ser utilizados para 
exodontia do elemento dentário?  

 

(A) I,II,IV,VII e VIII. 

(B) I, II, III, V e  VI. 

(C) I,III,IV, VII e VIII 

(D) III,IV, V, VI , VII. 

(E) I, II, III, IV, VII e  VIII. 

 

Questão 37 

Para facilitar o diálogo entre os profissionais da 
odontologia existe um classificação dentária com a 
finalidade de padronizar e facilitar o diálogo. Assim sendo, 
quando um cirurgião-dentista se referir ao seu auxiliar que 
irá fazer uma restauração nos elementos 25 e 38, os 
mesmo são, RESPECTIVAMENTE:  

 

(A) terceiro molar inferior direito e primeiro pré- molar 
superior esquerdo. 

(B) segundo pré-molar superior direito e terceiro molar 
inferior direito. 

(C) primeiro pré-molar superior esquerdo e terceiro molar 
inferior esquerdo. 

(D) segundo pré-molar inferior esquerdo e segundo molar 
inferior direito. 

(E) segundo pré-molar superior esquerdo e terceiro molar 
inferior esquerdo. 

 

Questão 38 

Cada grupo de dentes possui características que os diferem 
dos demais. Com relação à anatomia qual afirmativa está 
correta? 

 

(A) Todos os pré-molares  apresentam duas raízes 

(B) As faces mesiais são sempre maiores nos dois sentidos 
(ocluso-cervical e vestíbulo-lingual) e mais planas que 
as faces distais 

(C) A ponte de esmalte é uma saliência de esmalte que une 
as cúspides disto-vestibular e mésio-lingual no primeiro 
molar inferior, interrompendo o trajeto do sulco 
principal mésio-distal 

(D) O Tubérculo de Carabelli é uma pequena cúspide 
adicional na superfície palatina, próximo ao ângulo 
mesiopalatino do segundo molar superior em dentição 
permanente e temporária 

(E) Os dentes anteriores são mais afiados, têm a forma de 
um cinzel e servem para triturar os alimentos 

 

Questão 39 

Qual anomalia dentária  ocorre pela união do cemento? 

 

(A) Taurodontia 

(B) Concrescência 

(C) Geminação 

(D) Fusão 

(E) Dens in dente 
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Questão 40 

Quando precisamos preparar um modelo de gesso na 
odontologia, precisamos de um tempo médio  de 
espatulação e trabalho para que o gesso não perca suas 
características, esses tempos são respectivamente:  

 

(A) 45 segundos e 3 minutos. 

(B) 15 segundos e 10 minutos. 

(C) 1 minuto e 5 minutos. 

(D) 3 minutos e 45 minutos. 

(E) 5 minutos e 40 minutos. 

 

Questão 41 

Um adulto chega no consultório para uma revisão e o 
dentista explica que o elemento 36 possui uma cárie não 
muito extensa, porém que comprometeu a face oclusa. 
Qual material deve ser separado após anestesia e 
isolamento absoluto para correta restauração? 

 

(A) Broca de alta rotação diamantadas, ácido fosfórico 
35%, aplicador descartável, adesivo, espátula para 
resina e resina fotopolimerizável 

(B) Broca de baixa rotação esférica carbide, ácido fosfórico 
25%, adesivo, espátula para resina e resina 
fotopolimerizável 

(C) Cureta de dentina, broca de alta rotação diamantadas, 
broca de baixa rotação esférica carbide, ácido fosfórico 
35%, papel absorvente, aplicador descartável, adesivo, 
espátula para resina e resina fotopolimerizável 

(D) Cureta de dentina, ácido fluorídrico 35%, papel 
absorvente, adesivo, espátula para resina e resina 
fotopolimerizável 

(E) Broca de alta rotação diamantadas, broca de baixa 
rotação esférica carbide, ácido fluorídrico 35%, 
aplicador descartável, adesivo, espátula para resina e 
resina fotopolimerizável 

 

Questão 42 

Qual afirmação sobre a escovação está correta? 

 

(A) A escovação tem que durar no máximo 1 minuto senão 
começa a estragar o esmalte dos dentes 

(B) Sempre deve ser utilizado força ao escovar para 
remover bem as placas e o tártaro 

(C) Escove bem os dentes durante 30 segundos, depois 
escove a bochecha não sendo necessário escovar a 
língua para não machucá-la 

(D) Só se faz necessário escovar os dentes uma vez por dia 

(E) Escove bem a toda a superfície do dente. Bochechas e 
língua também devem ser escovadas. Enxágue bem 
toda a boca 

 

Questão 43 

Os silicones de adição são materiais apresentam 
resistência à ruptura e tempo de trabalho moderados, 
rápida recuperação elástica, sem cheiro ou gosto, podendo 
ser vazados até uma semana após a confecção do molde, 
sendo estáveis em soluções desinfetantes e disponíveis 
comercialmente em dispensadores automáticos, 
entretanto em contato com uma substância  presente na 
luva sua reação de polimerização fica inibida. Qual seria 
essa substância? 

 

(A) Zinco 

(B) Enxofre 

(C) Cobre 

(D) Estanho 

(E) Prata 

 

Questão 44 

Qual instrumental é utilizado para fazer um ART? 

 

(A) Brocas esféricas de alta rotação 

(B) Brocas  diamantadas   

(C) Carpule 

(D) Limas endodôntica 

(E) Colher de dentina 

 

Questão 45 

Qual das afirmativas abaixo cita os instrumentais 
semicríticos?  

 

(A) Arco de Young, pinça perfuradora de lençol de 
borracha e espátula 1 

(B) Cureta de Gracey, moldeira, bisturi 

(C) Moldeiras, espelhos, instrumentais para restaurações 

(D) Carpule, moldeira, porta agulha 

(E) Alavanca, fórceps e espelho 

 

Questão 46 

Qual seria a conduta imediata a ser feita em caso de 
acidente com material contaminado ou pérfuro- cortante?  

 

(A) Lavar o ferimento com hipoclorito de sódio 2% e tomar 
antibióticos 

(B) Passar álcool 70% vigorosamente 

(C) Cortar as margens da onde ocorreu o acidente com 
material esterilizado para estimular o sangramento e 
assim trazendo células de defesa para eliminar o risco 

(D) Lavagem do local exposto com água e sabão nos casos 
de exposição percutânea ou cutânea, procurando 
orientações médicas 

(E) Aplicação de éter ou glutaraldeído 
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Questão 47 

Todo auxiliar deve saber como fazer o processamento 
radiográfico. Uma radiografia insatisfatória pode ser 
causada por diversos motivos. Em uma radiografia 
manchada, com um tom amarelado, pode ser causada 
porque:  

 

(A) o filme ficou muito tempo no revelador 

(B) o filme não foi lavado corretamente 

(C) o filme está vencido 

(D) o filme foi exposto por muito tempo no disparo do 
aparelho de RX 

(E) o filme foi exposto à luz direta rapidamente 

 

Questão 48 

Qual material deve ser descartado no lixo com a sacola 
branca e buscado por uma coleta seletiva? 

 

(A) Material orgânico 

(B) Detritos de amálgama 

(C) Material infectante  

(D) Lixo do banheiro 

(E) Lixo comum do consultório 

 

Questão 49 

Qual das alternativas abaixo apresenta o nome do material 
em pó que deve ser manipulado junto com o líquido 
poliacrílico? 

 

(A) Pó do fosfato de Zinco 

(B) Pó da resina acrílica autopolimerizável 

(C) Pó do ionômero de vidro 

(D) Pó do óxido nitroso 

(E) Pó do hidróxido de cálcio 

 

Questão 50 

Assinale uma alternativa que apresente um dado que NÃO 
pode ser disponibilizado na anamnese do paciente. 

 

(A) Exames complementares 

(B) Informações médicas 

(C) Recibo de pagamento 

(D) Alergias 

(E) Cirurgias realizadas 

 


