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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, 
Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 15 (quinze) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste Caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos. 

Boa Prova! 
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LINGUA PORTUGUESA 

 
 Leia atentamente o texto abaixo para 

responder as questões 1 a 8. 
 
 

Annabel Lee 
Edgar Allan Poe  

(tradução de Fernando Pessoa) 
 

 
Foi há muitos e muitos anos já,/ Num reino de ao pé do 
mar. 
Como sabeis todos, vivia lá/ Aquela que eu soube amar; 
E vivia sem outro pensamento/ Que amar-me e eu a 
adorar. 
Eu era criança e ela era criança,/ Neste reino ao pé do 
mar; 
Mas o nosso amor era mais que amor/ - O meu e o dela 
a amar; 
Um amor que os anjos do céu vieram/ a ambos nós 
invejar. 
E foi esta a razão por que, há muitos anos,/ Neste reino 
ao pé do mar, 
Um vento saiu duma nuvem, gelando/ A linda que eu 
soube amar; 
E o seu parente fidalgo veio/ De longe a me a tirar, 
Para a fechar num sepulcro/ Neste reino ao pé do mar. 
E os anjos, menos felizes no céu,/ Ainda a nos invejar... 
Sim, foi essa a razão (como sabem todos,/ Neste reino 
ao pé do mar) 
Que o vento saiu da nuvem de noite/ Gelando e 
matando a que eu soube amar.  

*barras marcam divisão dos versos do poema. 
 

1) De acordo com o texto, assinale alternativa 
correta. 
a) É um poema escrito em prosa e possui rimas e 

estrofes. 
b) Há um cenário litorâneo e discorre sobre um 

amor que teve um mavioso final. 
c) O texto apresenta um relacionamento amoroso 

pueril com interferência de seres espirituais. 
d) Os anjos e o vento participam do enredo e se 

entristecem com a morte da moça. 
 

2) “E o seu parente fidalgo veio/ De longe a me a 
tirar,”[...]. Quanto ao significado da palavra em 
destaque, no contexto textual, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) nobre. 
b) aristocrático. 
c) plebeu. 
d) ilustre. 

3) Observe:  
I. “Um amor que os anjos do céu vieram/ a ambos 

nós invejar.” 
II. “E os anjos, menos felizes no céu,/ Ainda a nos 

invejar...” 
 Sobre os vocábulos em destaque, assinale a 

alternativa correta. 
a) No primeiro enunciado, o vocábulo é um 

pronome possessivo do caso oblíquo e no 
segundo, um pronome do caso reto. 

b) No primeiro enunciado, o vocábulo é um 
pronome pessoal do caso reto e no segundo, 
um pronome pessoal do caso oblíquo. 

c) No primeiro enunciado, o vocábulo é um 
pronome demonstrativo do caso reto e no 
segundo, um pronome possessivo do caso 
oblíquo. 

d) No primeiro enunciado, o vocábulo é um 
pronome indefinido do caso oblíquo e no 
segundo, um pronome pessoal do caso reto. 

 

4) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A expressão “ao pé do mar”, utilizada no texto, 

sugere que o cenário da história acontece em 
um local arredado da praia. 

(  ) “E vivia sem outro pensamento”. A ação do 
verbo em destaque faz referência ao ser amado 
pelo eu lírico.  

(  ) Em dois momentos no poema, é possível 
observar que o eu lírico apresenta uma história 
que era de conhecimento de todos.  

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

5) A respeito das normas de pontuação utilizadas 
no texto, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
 
I. “Foi há muitos e muitos anos já,/ Num reino de 

ao pé do mar.” No enunciado anterior, a vírgula 
foi utilizada para separar um adjunto adverbial. 

 
II. “Mas o nosso amor era mais que amor/ - O meu 

e o dela a amar;”[...] No enunciado anterior, o 
travessão foi utilizado para indicar a fala da 
personagem (discurso direto). 

 
III. “E os anjos, menos felizes no céu,/ Ainda a 

nos invejar...” A expressão em destaque está 
entre vírgulas porque é um aposto. 

 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III apenas estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e II apenas estão corretas. 
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6) Observe: “Foi há muitos e muitos anos já,/ Num 
reino de ao pé do mar.” Assinale a alternativa 
que apresenta corretamente a regra de 
acentuação gráfica utilizada nos vocábulos em 
destaque. 
a) As palavras em destaque foram acentuadas 

por serem oxítonas terminadas com as vogais 
“a” e “e”. 

b) As palavras em destaque foram acentuadas 
por serem proparoxítonas terminadas com as 
vogais “a” e “e”. 

c) As palavras em destaque foram acentuadas 
por serem paroxítonas terminadas com as 
vogais “a” e “e”. 

d) As palavras em destaque foram acentuadas 
por serem monossílabos tônicos terminados 
com as vogais “a” e “e”. 

 

7) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas do enunciado 
abaixo, com respeito ao sentido e significado 
no texto.  

 
 “Eu era criança _____ ela era criança,/ Neste 

reino ao pé do mar;/ _____ o nosso amor era mais que 

amor/ - O meu e o dela a amar;” 

 
a) bem como / porque 
b) assim como / entretanto 
c) como / visto que 
d) todavia / contudo 
 

8) A vogal “a”, quando inserida em orações e 
textos, assume funções e classificações 
distintas. Analise o seu uso no enunciado a 
seguir: “E o seu parente fidalgo veio/ De longe 
a me a tirar,” [...] Assinale a alternativa que 
apresenta correta e respectivamente a 
classificação dos termos em destaque. 
a) A primeira vogal “a” é um artigo regido pelo 

verbo “vir” e a segunda é um pronome pessoal 
reto. 

b) A primeira vogal “a” é uma preposição regida 
pelo verbo “vir” e a segunda é um pronome 
pessoal oblíquo. 

c) A primeira vogal “a” é uma conjunção regida 
pelo verbo “vir” e a segunda é um artigo 
definido. 

d) A primeira vogal “a” é um advérbio regido pelo 
verbo “vir” e a segunda é um pronome 
indefinido. 

9) A respeito das normas de ortografia, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
I. Em Língua Portuguesa, há os vocábulos 

“viagem” e “viajem”, ambos corretamente 
escritos, porém com classificações distintas. O 
primeiro é um substantivo e o segundo, uma 
forma verbal. 

II. Os vocábulos “mecha” e “mexa” existem na 
Língua Portuguesa, no entanto possuem 
classificações distintas. O primeiro é uma forma 
verbal e o segundo é um substantivo. 

III. “Há um perigo eminente, nesta rodovia, por 
conta dos vários buracos no asfalto.” O 
vocábulo em destaque está corretamente 
grafado e traz como significado algo próximo de 
acontecer. 

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

10) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo. 
I. A proibição não se referia _____ pessoas 

idosas. 
II. A Fantasia foi inspirada _____ Luís XV. 
III. Os tripulantes da embarcação desceram _____ 

terra. 
IV. Sempre falei _____ pessoas que necessitavam 

de conselhos. 
a) as / a / a / à 
b) às / à / a / à 
c) às / à / a / a 
d) as / à / a / à 
 

11) As palavras, quando inseridas em frases e 
textos, devem concordar entre si. A este 
respeito, assinale a alternativa incorreta. 
a) Faz três semanas, que não chove por aqui. 
b) Se você ver meu celular por aí, avise-me, por 

favor. 
c) É meio dia e meia e o sol está no seu período 

mais forte. 
d) Foram encontradas bastantes coisas 

inusitadas na rua após a grande chuva. 
 

12) Analise as afirmativas abaixo e atribua valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) “Os jabutis machos possuem o plastrão 

côncavo”. A palavra em destaque é uma 
proparoxítona e por isso está corretamente 
acentuada. 

(  ) “Filantropo é aquele que ama a humanidade”. 
A palavra em destaque deveria receber acento 
circunflexo por ser uma proparoxítona. 

(  ) “Esta instituição desenvolve vários trabalhos 
filantrópicos”. A palavra em destaque recebe 
acento circunflexo por ser uma proparoxítona. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F. 
b) V, V, F. 
c) F, V, V. 
d) V, F, V. 
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13) Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa 
que apresenta, correta e respectivamente, a 
classificação dos termos destacados. 
 
I. Paulo, o jovem mais dedicado da turma, 

recebeu o título de funcionário do mês. 
 
II. Paulo, o jovem mais dedicado da turma 

recebeu o título de funcionário do mês. 
 
a) I- sujeito e aposto , II- vocativo e sujeito. 
b) I- vocativo e sujeito, II- sujeito e aposto. 
c) I- aposto e sujeito, II- sujeito e vocativo. 
d) I- vocativo e aposto, II- aposto e sujeito. 
 

14) Há normas que orientam para o correto uso 
dos pronomes pessoais em frases e textos. 
Eles podem ser usados antes, no meio ou após 
o verbo da oração. A este respeito, assinale a 
alternativa correta. 
a) Segue-se a norma da Ênclise quando a oração 

estiver na negativa. Exemplo: “Não se 
incomode demais”. 

b) Segue-se a norma da Próclise quando a oração 
for iniciada por verbo. Exemplo: “Cortou-se sem 
querer”. 

c) Segue-se a norma da Próclise quando o verbo 
estiver no gerúndio. Exemplo: “Correu ao seu 
encontro, abraçando-o fortemente”. 

d) Segue-se a norma da Mesóclise quando o 
verbo estiver no futuro do presente e não 
houver palavras que exijam o uso da Próclise. 
Exemplo: “Encontrar-te-ei mais tarde”. 

 
15) Analise os enunciados abaixo e assinale a 

alternativa incorreta quanto ao uso da vírgula. 
a) “Ao longo dos anos, Juninho participou de 

inúmeras feiras de adoção, mas sem sucesso. 
A boa notícia só veio no começo de 2020 
quando uma família entrou em contato ao ver a 
foto do pequeno, no site da ONG”. 

b) “A jovem de 25 anos, da Florida, Estados Unidos, 
deu à luz aos gêmeos Kaylen e Kayleb em 27 de 
dezembro de 2019, aproximadamente 10 meses 
depois que os outros filhos, Malakhi e Mark, vieram 
ao mundo, em 13 de março”. 

c) “Passear por um mercado municipal não custa 
nada, além de ser delicioso! Por lá você, pode 
degustar frutas, provar iguarias e fazer um 
lanche investindo pouco”. 

d) “Para ela, que também é mãe de uma menina 
de 2 anos, não foi surpresa alguma quando os 
batimentos cardíacos dos filhos surgiram no 
ultrassom”. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
16) Um jogo de dominó conhecido como sino-

europeu ou duplo-seis contém 28 peças com 
números de zero a seis marcados aos pares 
nas peças, um número em cada lado da peça. 
Os números são representados pela 
quantidade de pontos e o zero é representado 
com a parte da peça sem marcação. Cada 
número, incluindo o zero, aparece em sete 
peças, sendo que em uma das peças o número 
aparece nas duas pontas. Uma forma de 
organizar as peças do jogo está representada 
na figura abaixo, entretanto, as seis últimas 
não estão com a indicação da numeração.  
 

 
 

 Considerando que este jogo de dominó está 
completo e que estas seis últimas peças seguem 
a ordem de organização das anteriores, assinale a 
alternativa que representa, respectivamente, os 
números W, X, Y e Z. 
a) 4, 6, 5 e 6 
b) 4, 4, 5 e 6 
c) 1, 4, 5 e 5 
d) 4, 4, 5 e 5  
 

17) Um baralho muito popular utilizado no Brasil é o de 
naipes franceses com coringa. Este baralho é 
composto de 52 duas cartas divididas em 4 naipes e 
mais um par de coringas, totalizando 54 cartas. Após 
embaralhar bem, de forma que as cartas podem ser 
consideradas aleatoriamente empilhadas, uma 
pessoa expõe as 14 primeiras cartas e nenhuma 
delas é um coringa. Assinale a alternativa que indica 
a probabilidade da próxima carta ser um coringa.     
a)   5% 
b) 10%  
c) 20% 
d) 40% 
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18) As placas de identificação de veículos do Mercosul 
estão sendo implementadas nos países membros do 
bloco regional. O padrão das placas varia um pouco 
entre os países, mas deve conter sete caracteres 
alfanuméricos. No Brasil adotou-se a sequência 
composta por quatro letras e três número, no 
formato: ABC1D23. O padrão atual brasileiro é 
composto de três letras e quatro número, no formato: 
ABC1234. Em ambos os padrões utiliza-se o alfabeto 
latino do padrão ISO que consiste de 26 caracteres e 
os números de 0 a 9. Assinale a alternativa que indica 
o aumento percentual possível do número de placas 
do sistema atual para o modelo do Mercosul. 
a) Um aumento de 30% em relação ao atual 
b) Um aumento de 160% em relação ao atual 
c) Um aumento de 270% em relação ao atual 
d) Um aumento de 2600 % em relação ao atual 
 

19) A senhas bancárias utilizadas nas máquinas de 
cartões são formadas exclusivamente por números 
de 0 a 9. Considere que um banco utiliza senhas de 
4 dígitos e restringe a senha ao uso de números 
diferentes. Assinale a alternativa que apresenta o 
número de senhas possíveis para cada cartão. 
a) 5040 
b) 4032 
c) 3024 
d) 2016 
 

20) Pretende-se montar um mosaico com três ladrilhos 
idênticos ao apresentado abaixo, acomodando-se um 
ao lado do outro na horizontal e podendo rotacioná-lo. 
 

 
 

 Assinale a alternativa correta que representa a 
montagem possível de se realizar com esse ladrilho. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

21) A figura abaixo representa as intersecções 
entre os conjuntos A, B, C e D.  

 
 

 
 
 
 Assinale alternativa que representa a região 

acinzentada. 
a) ( A ⋃ C ) ⋂ (C ⋃ D)  

b) ( A ⋂ C ) ⋃ (C ⋂ D) 
c) ( A ⋂ C ⋂ D ) - B - C - D  

d) ( A ⋂ C ) ⋃ D 
 

22) Um time de futebol terá um ciclo de 3 jogos pela 
frente. Ele pode vencer (ganha 3 pontos), 
perder (não ganha pontos) ou empatar (ganha 
1 ponto). Assinale a alternativa que indica a 
probabilidade desse time terminar esse ciclo 
com exatamente 4 pontos, considerando 
apenas a quantidade de resultados (e não a 
força do time com respeito aos adversários). 
a) 1/9 
b) 1/3 
c) 2/3 
d) 2/9 

 
23) Um mecanismo de codificar mensagens é feito 

trocando-se letras por números. A tabela 
abaixo é uma dessas formas em que cada letra 
é definida pelo número correspondente aos 
índices linha-coluna ou coluna-linha, assim M 
= 32 ou M = 23. 

 

 
 

 Assinale a alternativa correta que representa a 
palavra POPULAR utilizando sempre o mesmo 
padrão da matriz acima. 
a) 53-34-53-54-11-42 
b) 53-43-35-54-11-24 
c) 35-34-35-54-11-24 
d) 35-34-35-45-11-42 
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24) Considere a proposição lógica composta 

abaixo, baseada nos versos de Samba da 

Minha Terra, de Dorival Caymmi. 

 

“Eu nasci com o samba e no samba me criei, e do 

danado do samba nunca me separei” 

 

 Temos encadeadas as três proposições simples 

(A, B e C) pelo conectivo lógico “e”: “(A e B) e C”. 

Assumindo que a negação de “nunca” (advérbio 

de tempo) se dá pelo emprego da palavra 

“sempre”, assinale a alternativa que indica a 

negação da proposição. 

 

a) Eu não nasci com o samba ou no samba não me 

criei, ou do danado do samba sempre me separei 

 

b) Se eu não nasci com o samba, então no samba 

não me criei e do danado do samba sempre me 

separei 

 

c) Eu não nasci com o samba, e no samba não 

me criei, e do danado do samba me separei 

 

d) Eu não nasci com o samba, ou no samba me 

criei e do danado do samba sempre me separei 

 

25) Em uma determinada rede social Joana e 

Cecília resolvem comparar seu grupo de 

amigos. O número de pessoas dessa rede que 

são amigas de Joana ou de Cecília são 987. 

Dado que Joana tem 450 amigos e Cecília tem 

650 amigos. Assinale a alternativa que indica o 

valor de amigos comuns a Joana e Cecília 

nesta rede social. 

a) 337 

b) 200  

c) 113  

d)   93 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26) A remoção mecânica e/ou química de sujidade 

(oleosidade, umidade, matéria orgânica, 
poeira, etc.) visível ou não de uma superfície, 
sem alterar as características originais do 
local, é a definição correta de um dos 
processos de tratamento em biossegurança. 
Assinale a alternativa que apresenta esse 
tratamento. 
a) Assepsia 
b) Antissepsia 
c) Esterilização 
d) Limpeza 
 

27) De acordo com a classificação de Spaulding, 

os instrumentos de uso odontológico são 

divididos em artigos críticos, semicríticos e 

não críticos. Assinale a alternativa que 

apresenta instrumentais que representam 

correta e respectivamente essa classificação: 

a) Crítico: lima  
 Semicrítico: seringa tríplice 
 Não crítico: perfurador de Ainsworth 
 
b) Crítico: condensador de amálgama 
 Semicrítico: espelho clínico 
 Não crítico: bisturi 
 
c) Crítico: fio de sutura 
 Semicrítico: sindesmótomo 
 Não crítico: cureta de Gracey 
 
d) Crítico: agulha para anestesia 
 Semicrítico: refletor 
 Não crítico: moldeira 
 

28) Com objetivo de se evitar infecção cruzada no 

atendimento odontológico, é necessário que a 

biossegurança seja cumprida em todas as suas 

etapas. Numa dessas etapas é utilizada uma 

solução com finalidade de ação degradante 

sobre proteínas, óleos, gorduras e matéria 

orgânica utilizada a partir de açúcares.  

 
 Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente essa solução. 
a) Compostos quaternários de amônia 
b) Detergente enzimático 
c) Clorexidina 
d) Hipoclorito de sódio 
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29) Existe uma gama de instrumentais 
odontológicos específicos para as mais 
diversas especialidades e desenvolvidos com 
objetivo de suprir as necessidades do 
profissional. O Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) 
deve conhecer esses instrumentos e suas 
funções e zelar pelo cuidado para prolongar a 
vida útil do mesmo. Com base nesta afirmação, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Os instrumentais devem ser manuseados com 

o uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) durante o procedimento de limpeza e 
desinfecção, sem necessidade de usá-los 
durante o atendimento clínico no auxílio ao 
dentista.  

II. Instrumentais manchados limitam a ação do 
vapor sob alta pressão da autoclave, mas não 
impede a esterilização. 

III. Resíduos de sabões, detergentes e até a água 
contendo metais pesados ajudam a oxidar o 
instrumental. 

IV. A água mineral é ideal na utilização dentro da 
autoclave para o processo de esterilização, 
pois é livre de metais pesados, não causando 
oxidação dos instrumentos odontológicos. 

 
 Assinale a alternativa correta 

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

30) Os equipamentos odontológicos são em 
grande número na prática clínica e cada um 
com função específica, mas todos devem ser 
manuseados de forma correta e cuidadosa 
aumentando seu tempo de conservação. 
Assinale a alternativa que não apresenta 
algumas precauções são necessárias para 
isso. 
a) Retirar da tomada quando permanecer um 

longo período sem utilização 
b) Nunca utilizar para limpeza, produtos como: 

solventes, éter, derivados do petróleo, tira 
manchas e nem abrasivos. Opte sempre por 
cloro, pois é mais seguro e eficaz 

c) Quando um equipamento deixar de funcionar, 
entre em contato com o técnico habilitado 
relatando o que aconteceu, para que seu 
diagnóstico seja mais rápido e eficiente e a 
visita pré-planejada pelo mesmo para que o 
conserto seja o mais breve possível 

d) Todos equipamentos, sem exceção, devem ser 
instalados com aterramento 

 

31) A Radiologia é o meio de diagnóstico mais 
utilizado, de fácil obtenção e com acesso por 
parte de toda população. Atualmente, sua 
importância tem sido cada vez mais 
reconhecida e na Odontologia não é diferente. 
Diante dessa afirmação, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) O processamento radiográfico deve ser 

realizado em um ambiente com ausência de 
luz, podendo ser em uma sala escura ou uso 
de câmaras portáteis. 

(  ) A sequência no processamento manual dos 
filmes radiográficos se dá na ordem: fixador, 
água e revelador. 

(  ) Para se obter as imagens radiográficas dos 32 
dentes da cavidade bucal, são necessárias 12 
tomadas. 

(  ) A técnica radiográfica intraoral periapical, pode 
ser obtida pelos métodos: da bissetriz e do 
paralelismo. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

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

32) A moldagem odontológica é uma técnica 
amplamente utilizada pelos dentistas que tem 
como objetivo fazer a reprodução exata das 
estruturas bucais, como a anatomia das 
arcadas, do osso basal e das coroas dentárias. 
Levando-se em conta tal afirmação, analise as 
afirmativas abaixo: 
I. Molde: é o produto de uma moldagem, ou seja, 

a impressão ou cópia positiva de uma estrutura 
ou superfície que servirá para reproduzir a 
estrutura moldada. 

II. Modelo: é a reprodução negativa do molde, que 
é confeccionado em gesso. 

III. O alginato é um dos materiais mais usados na 
moldagem odontológica com as vantagens de 
facilidade de mistura e manipulação, precisão, 
se corretamente manipulado, baixo custo 
dentre outras vantagens. 

IV. O Ágar é um material utilizado para moldagens, 
o qual apresenta características peculiares, 
pois, quando aquecido, amolece, tornando-se 
um líquido viscoso  e, quando esfria, endurece, 
formando um sólido elástico. Por esse motivo, 
é chamado de hidrocolóide reversível. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativas III está correta 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 



 

 IBFC_04 7 

33) O prontuário odontológico é dotado de aspectos 
éticos e legais, os quais são de conhecimento 
obrigatório por todos os profissionais que exercem 
a Odontologia. A estrutura do prontuário 
odontológico segue os requisitos do Código de 
Ética Odontológica (CEO) e é composta por 
documentos fundamentais e suplementares. 
Acerca dos documentos fundamentais, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) Ficha clínica, identificação do paciente e 

anamnese 
b) Queixa principal, identificação do profissional 

dentista com nome e registro no Conselho 
Regional de Odontologia 

c) História médica e odontológica, exame clínico 
e atestados 

d) Odontograma, exame clínico, exame físico 
extra e intraoral 

 
34) Técnicas Radiográficas Intra-Orais são radiografias 

obtidas com o filme posicionado no interior da 
cavidade oral do paciente, podendo ser realizadas 
no próprio consultório odontológico. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente os tipos de 
radiografias intraorais. 
a) Periapical, Interproximal e Oclusal 
b) Periapical, Panorâmica e Interproximal 
c) Interproximal, Panorâmica e Telerradiografia 
d) Oclusal, Telerradiografia e Periapical 
 

35) Em odontologia existem muitos instrumentais 
com intuito de auxiliar o cirurgião dentista e 
facilitar o procedimento na clínica diária. Cabe 
ao Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) reconhecer 
esses instrumentos. Correlacione a Coluna 1 
(instrumentos odontológicos) com a coluna 2 
(nome desses instrumentais): 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1) 

A) alveolótomo 

2) 

B) porta matriz 

3) 

C) seringa carpule 

4) 

D) porta-agulha 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
correlação correta. 
a) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 
b) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C 
c) 1-C, 2-D, 3-C, 4-D 
d) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C 

36) É função do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) além 
de identificar os instrumentos, reconhecer a 
função de cada um deles para o correto e eficiente 
auxílio ao dentista no dia a dia da prática 
odontológica. Correlacione o instrumental 
(Coluna 1) com sua função (Coluna 2). 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1) 
A) alisar a 
restauração de 
amálgama 

2) 

B) manipular 
cimentos 
odontológicos 

3) 

C) segurar 
película 
radiográfica 

4) 

D) separa 
gengiva do 
dente e do 
osso 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

correlação correta. 
a) I-B, II-C, III-A, IV-D 
b) I-B, II-C, III-D, IV-A 
c) I-C, II-A, III-B, IV-D 
d) I-A, II-C, III-B, IV-D 
 

37) O dentista está sujeito a uma grande soma de 
contaminações que podem ser trazidas pelo paciente, 
além disso, pode ser que venha a cair acidentalmente 
na cavidade oral do paciente: drogas cáusticas, restos 
de materiais, instrumento endodôntico, e outros. Estes 
fatores podem e devem ser amenizados pelo uso do 
isolamento do campo operatório. Diante da afirmação, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) O isolamento relativo melhora as condições 

operacionais para a confecção de restaurações e 
outras práticas odontológicas tais como tratamentos 
endodônticos, colagens de fragmentos, entre outros.  

(  ) O isolamento relativo é realizado com roletes de 
algodão. 

(  ) O isolamento absoluto do campo operatório torna-se 
tarefa bastante trabalhosa, ou até mesmo 
contraindicada, em casos como: grande perda tecidual 
coronária por cárie ou fraturas; dentes com coroas 
expulsivas; dentes preparados para restaurações 
metálicas fundidas; traumatismo dental. 

(  ) O isolamento absoluto esta indicado nas aplicações 
de soluções fluoretadas, adequações do meio bucal, 
aplicação de cariostáticos e outros procedimentos de 
caráter preventivo.  

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

necessitam de afiação, pois precisam de corte 

para sua função. O objetivo da afiação é 

restaurar a borda cortante linear fina do 

instrumento. Isso é feito afiando-se as 

superfícies da lâmina até que sua junção esteja 

novamente em ângulo afiado em vez de 

arredondado. As curetas periodontais são 

muito utilizadas e diversas técnicas produzirão 

uma cureta afiada de forma correta. 

Independentemente da técnica usada, o clínico 

deve ter em mente que existe um ângulo 

correto entre a face coronária da lâmina e a 

superfície lateral de qualquer cureta. Assinale 

a alternativa que apresenta o ângulo correto. 

a) De 10° a 20° 

b) De 30° a 40° 

c) De 70° a 80° 

d) De 100° a 110° 

 

39) A polpa dentária é um tecido conjuntivo 

altamente diferenciado, ricamente inervado, 

vascularizado e, consequentemente, 

responsável pela vitalidade do dente. Quando 

a polpa é sujeita a injuria ou irritações 

mecânicas, térmicas, químicas ou bacterianas, 

desencadeia uma reação efetiva de defesa. 

Sempre que houver perda de substância, quer 

seja por cárie e sua remoção, fraturas, erosões 

ou abrasões, o dente deve ser restaurado, e 

então é necessário que a vitalidade do 

complexo dentino/pulpar seja preservada por 

meio de adequada proteção. Existem alguns 

materiais de proteção dentino-pulpar 

utilizados, como os descritos nas alternativas 

abaixo. Assinale a alternativa incorreta. 

a) Verniz cavitário 

b) Hidróxido de cálcio 

c) Cimento de ionômero de vidro 

d) Pasta zincoeugenólica 

40) Um dos objetivos da odontologia restauradora 
é a preservação dos tecidos dentários sadios, 
assim como a recomposição do tecido perdido, 
buscando, através do emprego de materiais 
restauradores adequados e de técnicas bem 
conduzidas, restabelecer a saúde, o conforto, a 
função mastigatória, a estética para as 
pessoas. Os materiais restauradores devolvem 
a função mastigatória e a maioria destes entra 
em contato e interage com os tecidos e fluidos 
orais, portanto a seleção do material deve levar 
em consideração as propriedades físicas e 
mecânicas e a compatibilidade biológica ou 
biocompatibilidade. Com base no exposto, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
 
(  ) Existem, basicamente, dois tipos de materiais 

restauradores dentários: aqueles que 

necessitam de retenção mecânica (preparos 

cavitários especiais), para permanecerem nos 

dentes, como as resinas e aqueles que se 

ligam quimicamente ao esmalte e dentina 

(aderem-se à estrutura dentária), como o 

amálgama. 

 
(  ) O amálgama dental é produzido pela mistura 

do mercúrio líquido com partículas sólidas de 

prata. As desvantagens são: ausência de 

estética e baixa resistência. 

 
(  ) A resina composta é formada por uma matriz 

orgânica, uma carga inorgânica e um silano 

como agente de união entre ambas. 

 
(  ) Os cimentos de ionômero de vidro têm se 

destacado cada vez mais como materiais 

restauradores de caráter definitivo, devido às 

suas propriedades biologicamente favoráveis e 

à sua boa performance em longo prazo, 

ocupando um papel significante na odontologia 

preventiva, em razão de suas propriedades de 

liberação de flúor, sendo considerados 

materiais biocompatíveis. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo 
 
a) V, V, V, V 
b) F, F, V, V 
c) F, V, V, V 
d) F, F, F, V 
 
 


