PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
NOME:

____________________________________________________________________________

ASSINATURA:

_______________________________________________________________________

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas
levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS


Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais
(10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada
cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas
somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Laguna – SC, 22 de dezembro de 2019.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)

A charge é uma forma de as pessoas se expressarem sobre os mais diferentes assuntos que
nos rodeiam: política, futebol, economia, saúde. A charge abaixo apresenta uma situação
ligada aos planos de saúde brasileiros. Assinale a alternativa que explica a fala do médico
ao paciente.

A) Em função dos problemas da economia o paciente está com a pressão arterial moderada.
B) Os planos de saúde reduziram os valores cobrados das pessoas em função dos problemas de
pressão arterial apresentados.
C) A pressão do governo sobre os planos de saúde acabou fazendo com que os preços cobrados
fossem reduzidos.
D) Quando o governo critica os planos de saúde quem acaba pagando mais é a população.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)
A palavra “pressão” pode ser usada em mais de um sentido. Não queremos dizer a mesma
coisa quando falamos “pressão arterial” e “pressão do governo”. Isso é muito comum na
Língua Portuguesa e devemos tomar cuidado para que não usemos palavras que gerem
ambiguidade em contextos errados. Assinale a única alternativa em que não ocorre
ambiguidade.
A) A faxineira limpou a estátua da sala e a encerou.
B) Jaime disse a sua irmã que seu primo havia chegado.
C) A policial foi atrás do ladrão correndo.
D) Não gosto quando colocam manga na salada de frutas.

QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)
É muito comum encontrarmos placas colocadas em lojas, casas e bares com erros se
considerarmos a norma padrão da língua. Concordância, ortografia, regência, os erros são
mãos mais diversos. Observe a placa abaixo:
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Assinale a alternativa que traz uma afirmação correta sobre esta placa:
A) É possível verificar pelo menos quatro erros referentes à língua padrão.
B) A placa apresenta apenas dois erros: as palavras “casa” e “preço”.
C) Não há erros de norma padrão do português nesta placa.
D) A palavra “esta” está incorreta, pois deveria ser “essa”.

QUESTÃO 4 (Valor: 0,25)
Ao observar os erros contidos nesta placa, verificaremos que alguns são bem comuns de
serem encontrados nos textos dos alunos da Educação Básica. Assinale a alternativa em
que todos os erros contidos na placa foram corrigidos.

A) Vende se esta casa. Preço à combinar.
B) Vende-se esta casa. Preço a combinar.
C) Vende-se essa casa. Preço para combinar.
D) Vende-se esta casa. Preço à combinar.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,25)
As dúvidas quanto à ortografia da língua são frequentes nas pessoas. A dificuldade com
palavras grafadas com hífen ou que tiveram alguma alteração depois da reforma ortográfica
ainda são frequentes. Apenas uma alternativa traz palavras com erros se considerarmos a
ortografia oficial. Assinale-a.
A) minissaia – ideia – troféus – relógio
B) autoavaliação – cachecol – espontâneo – baú
C) mini-saia – experiência – idéia – catástrofe
D) pastéis – coração – epiderme – refrigerador
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QUESTÃO 6 (Valor: 0,25)
Uma das maiores dificuldades dos brasileiros é com a colocação pronominal. O lugar correto
dos pronomes recorre a regras de uso do português de Portugal, o que aumenta a nossa
dificuldade. Uma regra é básica: não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Uma das
frases abaixo contraria essa regra, o que é considerado erro. Identifique-a.
A) Mandaram te chamar para o almoço.
B) Por que você não me falou sobre isso?
C) Te disse que era para não sair tão tarde.
D) Convidar-te-ia para sair se você quisesse.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,25)
As regras de concordância nominal e verbal organizam as relações entre as palavras e
orações nos parágrafos. Conhecer estas regras auxilia na elaboração de textos com maior
rigor gramatical e sem desvios de sintaxe. Apenas uma das alternativas abaixo está com a
concordância inadequada. Identifique-a.
A) Hoje fazem dez dias que minha irmã viajou.
B) No aquário há peixes de diferentes espécies.
C) Existem muitas maneiras de se fazer uma atadura.
D) Houve muitas manifestações a favor da greve.
QUESTÃO 8 (Valor: 0,25)
Visitando a cidade de Laguna, um casal de turistas ficou discutindo acerca da crase na placa
que encontraram na entrada da ponte, que dizia assim: “Bem-vindos à Laguna”. O problema
da discussão era se havia ou não o acento grave diante da palavra Laguna. Abaixo
transcrevemos a conversa dos dois. Identifique a alternativa em que a fala está equivocada.
A) “Não deve haver acento grave diante da palavra Laguna, pois aqui este “a” é apenas uma
preposição.”
B) “Para haver o acento da crase diante de cidades, é preciso que a palavra admita a fusão de uma
preposição e de um artigo.”
C) “Nem todos os nomes de cidade no feminino devem ser antecedidos com o acento da crase”.
D) “Não se deve colocar o acento porque a palavra “Bem-vindos” não pede preposição.”
QUESTÃO 9 (Valor: 0,25)
Encontramos muita dificuldade com o uso de preposições depois de verbos porque, na fala,
já admitimos muitas construções com preposições inadequadas. É o caso do verbo
“assistir”. Costumeiramente escutamos “Eu assisto muitos jogos na TV” e não nos damos
conta de que deveria ser “Eu assisto a muitos jogos na TV”. Das alternativas abaixo apenas
uma traz um caso de erro quanto à regência verbal. Identifique-a.
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A) Lembrei-me de que na sexta-feira tenho formatura.
B) Os candidatos aspiram a uma vaga na agência de saúde.
C) Nós chegamos em Laguna há mais ou menos 10 dias.
D) Ele esqueceu minha data de aniversário.
QUESTÃO 10 (Valor: 0,25)
Muitas das palavras da língua admitem a escrita de duas formas, como “coser/cozer”,
“converto/conserto”, “imigrante/emigrante”, “emergir/imergir”. Claro que o significado
dessas palavras muda conforme o contexto de produção. Uma das alternativas abaixo usou
uma dessas palavras de forma equivocada. Identifique-a.
A) Preciso coser todas estas calças ainda hoje.
B) Após emergir da piscina, teve que ir ao hospital.
C) Não assisto a um conserto musical desde minha infância.
D) O emigrante deixou a Síria e veio ao Brasil.

QUESTÃO 11 (Valor: 0,25)
Em um aviário existem 32805 frangos. Devido a uma peste que se alastra rapidamente entre
os frangos, constata-se que, no 1º dia, há 5 vítimas; no 2º dia, 10 novas vítimas; no 3º dia, 30
novas vítimas. Preocupados com o avanço da peste sobre a população de frangos, e que a
sequência do número de vítimas acumuladas obedece a uma P.G. Em quantos dias o número
total de frangos será dizimada?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
QUESTÃO 12 (Valor: 0,25)
Após o término da prova de matemática, dois amigos conversam depois de conferir os
gabaritos: “Oi Marcos eu acertei

𝟑𝟔
𝟒𝟐

das questões da prova, e você?”

Marcos responde: “Carlos nesta mesma prova eu acertei

𝟔
𝟕

das questões”.

Segundo a conversa entre Marcos e Carlos podemos afirmar:
A) Com certeza Carlos quem acertou mais questões!
B) Os dois acertaram o mesmo número de questões!
C) Marcos acertou mais questões!
D) Infelizmente Marcos errou mais questões do que Henrique!
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QUESTÃO 13 (Valor: 0,25)
Dada a sequência de figuras a baixo, determine a quantidade de elementos que teremos na
sexta figura:

A) 24
B) 23
C) 22
D) 21
QUESTÃO 14 (Valor: 0,25)
Antônio possui as seguintes quantidades de moedas para trocar: 20 moedas de 50 centavos;
20 moedas de 25 centavos; 5 moedas de 10 centavos e 10 moedas de 5 centavos. Pablo, que
precisa de troco para o seu estabelecimento, quer ter o maior número de moedas possível
para trocar uma nota de R$ 10,00 com Antônio. Qual é essa quantidade de moedas que Pablo
pode receber?
A) 50 moedas
B) 48 moedas
C) 43 moedas
D) 41 moedas
QUESTÃO 15 (Valor: 0,25)
O Professor Marcos tem em sua classe doze alunos, em suas aulas de natação ele sempre
gosta de trazer desafios de lógica para aplicar com seus alunos. Em uma de suas aulas ele
quer presentear com um “óculos de natação” o aluno que primeiro resolver o seguinte
desafio: “Quantas equipes de dois alunos posso formar com vocês doze?” Qual foi a
resposta de quem ganhou o desafio?
A) 66 equipes
B) 72 equipes
C) 84 equipes
D) 90 equipes
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 0,25)
A Lei n. º 11889/2008 regulamentou o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, atualizando sua nomenclatura (eram chamados
THD – Técnico em Higiene Dental e ACD – Auxiliar de Consultório Dentário,
respectivamente). Sobre as atribuições e competências destes profissionais, assinale
alternativa INCORRETA.
A) Estes profissionais estão obrigados a se registrar no Conselho Federal de Odontologia e a se
inscrever no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição exerçam suas atividades.
B) A supervisão direta pelo Cirurgião Dentista será obrigatória em todas as atividades clínicas,
podendo as atividades extraclínicas serem exercidas sob supervisão indireta.
C) Dentre outras atribuições, compete ao Auxiliar de Saúde Bucal processar filme radiográfico,
preparar o paciente para o atendimento, auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções
clínicas, inclusive em ambientes hospitalares.
D) Também é permitido ao Auxiliar de Saúde Bucal a remoção de suturas, a aplicação de medidas
de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos
e a realização do isolamento do campo operatório.
QUESTÃO 17 (Valor: 0,25)
A Portaria MS nº 267/2001 aprovou as normas e diretrizes de inclusão da saúde bucal na
estratégia do Programa de Saúde da Família (PSF), atualmente denominada Estratégia Saúde
da Família (ESF). Se considerar a presença de um(a) Cirurgião(ã) Dentista e um(a) Auxiliar de
Consultório Dentário (ACD), cuja nomenclatura atual é Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), essa
configuração corresponderia à qual modalidade de acordo com a portaria referida?
A) Modalidade I.
B) Modalidade II.
C) Modalidade III.
D) Essa configuração não está prevista na ESF.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,25)
A inserção dos profissionais de Odontologia, Cirurgiões Dentistas, Técnicos ou Auxiliares
de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde (SUS) pode acontecer ao nível da Atenção Básica
(AB), o que requer destes o conhecimento e apropriação de suas diretrizes. Conforme a
Portaria 2436/17, que revisou as diretrizes para a organização da AB, assinale qual das
alternativas NÃO corresponde a estas diretrizes.
A) Vínculo com a população adscrita sob sua responsabilidade.
B) Territorialização, compreendida como um espaço social, além das questões geográficas.
C) Atendimento especializado.
D) Cuidado centrado na pessoa.
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QUESTÃO 19 (Valor: 0,25)
O Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentado em princípios organizativos e
doutrinários. Entre eles, destaca-se a garantia do exercício de cidadania a toda a população
brasileira, sem distinção, na fiscalização e na tomada de decisão da administração pública.
Que princípio é esse?
A) Equidade.
B) Descentralização.
C) Controle Social.
D) Integralidade.
QUESTÃO 20 (Valor: 0,25)
A Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente (2004), propôs, de forma inovadora,
a ampliação e a melhoria das condições de saúde bucal da população brasileira. Dentre as
propostas da política, assinale a INCORRETA:
A) Qualificação da atenção à saúde bucal apenas na Atenção Básica.
B) Uso das informações sobre o território para realizar planejamentos adequados à realidade local.
C) Garantir o acesso às ações de Saúde Bucal para toda a população.
D) Promover o trabalho multiprofissional, interagindo com outras áreas do conhecimento para
atender o indivíduo como um todo.
QUESTÃO 21 (Valor: 0,25)
A Biossegurança é compreendida como o conjunto de normas e procedimentos
considerados seguros e adequados à manutenção da saúde em atividades de risco de
ocorrerem doenças. Em especial, na Odontologia, alguns protocolos precisam ser
implantados para impor a proteção biológica ao paciente, ao Cirurgião Dentista e sua equipe.
Assinale a alternativa CORRETA em relação a esses protocolos.
A) A esterilização é a eliminação de alguns micro-organismos, causadores de doenças ou não,
presentes em instrumentais e objetos de uso em Odontologia.
B) A imunização, ou proteção através de vacinas, deve ser realizada por toda a equipe, apenas
contra a hepatite e a gripe, doenças mais comuns.
C) A desinfecção das mãos deve ser realizada com soluções como o hipoclorito e clorexidine.
D) O descarte correto dos resíduos sólidos deve seguir a seguinte distribuição: lixo comum, lixo
contaminado, perfurocortantes e resíduos mercuriais.
QUESTÃO 22 (Valor: 0,25)
Em relação às técnicas de tomadas radiográficas, assinale a CORRETA:
A) A técnica da bissetriz resulta do direcionamento do raio central do emissor de Raios-X de forma
transversal a um plano imaginário formado entre o longo eixo do dente e o filme radiográfico.
B) A técnica do paralelismo deriva da colocação de duas películas radiográficas paralelas entre si
e perpendiculares ao longo eixo do dente.
C) Para localizar um corpo estranho ou dente incluso, por exemplo, pode ser utilizada a técnica de
comparação de duas projeções de imagens perpendiculares entre si.
D) Como opção, a técnica de deslocamento do tubo, ou técnica de Clark, consiste na repetição do
ângulo de projeção no qual as imagens são feitas.
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QUESTÃO 23 (Valor: 0,25)
Uma das teorias mais conhecidas sobre o desenvolvimento da doença cárie, o diagrama de
Keyes, apresenta a interação entre três fatores necessários para o aparecimento de lesões
de cárie. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um desses fatores:
A) Açúcar.
B) Bactéria.
C) Tempo.
D) Dente.
QUESTÃO 24 (Valor: 0,25)
Sobre a anatomia periodontal básica, assinale a alternativa que corresponde ao tecido de
revestimento e proteção:
A) Osso alveolar.
B) Gengiva.
C) Ligamento periodontal.
D) Esmalte cervical.
QUESTÃO 25 (Valor: 0,25)
Conhecer a classificação das doenças periodontais é útil para ajudar no diagnóstico e
facilitar o tratamento. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos tipos de doença
e condições periodontais.
A) Gengivite.
B) Pulpite.
C) Periodontite.
D) Deformidades periodontais por trauma oclusal.
QUESTÃO 26 (Valor: 0,25)
Para o tratamento de algumas doenças e condições periodontais, o plano de tratamento deve
incluir alguns objetivos a curto e a longo prazo. Assinale a alternativa que corresponde a um
dos objetivos de longo prazo no tratamento periodontal:
A) Eliminação da inflamação gengival.
B) Remoção de depósitos radiculares.
C) Reabilitação protética.
D) Restauração de lesões cariosas ou defeituosas.

QUESTÃO 27 (Valor: 0,25)
A placa bacteriana é a principal causa das doenças e condições periodontais e está
relacionada à cárie dentária, logo, a cooperação do paciente odontológico na remoção diária
da placa bacteriana é muito importante para o sucesso do tratamento. Assinale a alternativa
CORRETA sobre como fazer essa remoção de forma adequada.
8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

A) A utilização de escovas dentárias novas e de cerdas rígidas garante uma limpeza efetiva.
B) As escovas elétricas exigem disciplina do paciente, mas podem reduzir a placa bacteriana mais
do que a escovação manual.
C) Os dentifrícios ou cremes dentais devem ser adicionados à escova em quantidade suficiente
para promover uma grande abrasão da superfície dentária.
D) O uso do fio dental é a única maneira de garantir a limpeza e remoção da placa bacteriana entre
os dentes.
QUESTÃO 28 (Valor: 0,25)
Os instrumentos periodontais têm funções bem específicas, muito embora sua variedade
pareça confusa. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os instrumentais e suas funções.
A) As sondas periodontais são utilizadas para localizar, mensurar e indicar as bolsas periodontais.
B) Os exploradores são utilizados para localizar os depósitos de cálculo e cárie.
C) As foices e curetas têm a função de remover o cálculo supra-gengival.
D) Os instrumentos sônicos podem ser utilizados para complementar a remoção da placa, a
raspagem e a curetagem das superfícies dentárias.
QUESTÃO 29 (Valor: 0,25)
Todos os procedimentos cirúrgicos devem ser cuidadosamente planejados, desde o preparo
do paciente, a precaução para situações de urgência ou emergência, a realização do
procedimento cirúrgico, as instruções e o acompanhamento pós-operatório. Sobre o preparo
do paciente, assinale a alternativa CORRETA:
A) A reavaliação do paciente após a chamada fase inicial ou preparatória da terapia periodontal tem
como objetivo em novo exame clínico para confirmar a indicação da necessidade de um
procedimento cirúrgico.
B) A pré-medicação consiste na prescrição de antibióticos antes da realização de qualquer
procedimento cirúrgico.
C) Pacientes tabagistas não precisam ser orientados a desistir ou parar de fumar por um mínimo
de 3 a 4 semanas antes do procedimento cirúrgico, pois os efeitos do cigarro não interferem na
cicatrização.
D) O uso de equipamentos de proteção individual, como gorro, óculos de proteção, máscara, avental
e luvas, por exemplo, somente é indicado em casos de exposição a sangue ou saliva.
QUESTÃO 30 (Valor: 0,25)
Para facilitar o preenchimento de fichas e formulários, foi criado um sistema que indica de
maneira rápida e objetiva o dente específico. Esse sistema é conhecido como notação
dental. As arcadas dentárias podem ser divididas em superior e inferior, sendo que a
superior está na maxila e a inferior na mandíbula. Cada uma delas pode ainda ser dividida
em hemiarcos direito e esquerdo, também chamados de quadrantes. Assim, de acordo com
a notação dentária proposta pela Federação Dental Internacional (FDI), assinale a alternativa
que corresponde aos dentes INCISIVO CENTRAL SUPERIOR ESQUERDO, PRIMEIRO PRÉMOLAR INFERIOR ESQUERDO e SEGUNDO MOLAR SUPERIOR DIREITO.
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A) 11, 44 e 18
B) 22, 35 e 26
C) 21, 34 e 27
D) 12, 46 e 17
QUESTÃO 31 (Valor: 0,25)
As doenças infectocontagiosas são aquelas de fácil e rápida transmissão, provocadas por
agentes patogênicos, como os vírus, as bactérias ou os bacilos. Em algumas ocasiões, para
que se produza a doença, é necessário um agente intermediário, transmissor ou vetor, como
um mosquito, por exemplo. Qual destas doenças infectocontagiosas NÃO tem
manifestações bucais?
A) Herpes.
B) AIDS.
C) Sífilis.
D) Leishmaniose.
QUESTÃO 32 (Valor: 0,25)
Em relação aos cuidados necessários para o atendimento odontológico de gestantes,
assinale a CORRETA:
A) As gestantes devem ser atendidas, preferencialmente, no primeiro trimestre da gestação, por ser
um período de maior estabilidade.
B) Os atendimentos de urgência devem ser evitados em qualquer período gestacional.
C) A melhor posição para o atendimento de gestantes é a posição deitada do lado esquerdo,
evitando a compressão da veia cava.
D) As alterações corporais, típicas da gestação, podem aumentar a vascularização da gengiva e a
resposta dos tecidos periodontais aos fatores locais, podendo causar a conhecida GUNA, doença
gengival típica de gestantes.
QUESTÃO 33 (Valor: 0,25)
Durante o período de formação e desenvolvimento dos germes dentários dos dentes
permanentes, existem algumas recomendações. Assinale a CORRETA:
A) As crianças devem escovar os dentes de leite ou decíduos com creme dental sem flúor para
evitar a fluorose nos dentes permanentes.
B) As crianças devem ser supervisionadas diretamente pelos pais durante a escovação, evitando a
ingestão excessiva de creme dental.
C) Não existe recomendação, pois a formação e o desenvolvimento destes germes acontece ainda
na vida intra-uterina.
D) As crianças devem evitar usar as águas de abastecimento público para a higiene bucal, pela
falta de controle de qualidade das mesmas.
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QUESTÃO 34 (Valor: 0,25)
Numerosos estudos clínicos e laboratoriais confirmam a efetividade dos géis fluoretados no
controle da cárie dentária, diretamente relacionada à frequência e à concentração. Sobre a
utilização dessa forma de fluoretos, assinale a alternativa CORRETA:
A) As espumas podem ser aplicadas com moldeiras, pincéis e bolas de algodão.
B) Os géis fluoretados só podem ser aplicados com moldeiras.
C) Para pacientes com baixo ou moderado risco à cárie, recomenda-se a aplicação semestralmente.
D) O Auxiliar em Saúde Bucal pode selecionar a moldeira adequada, mas não pode realizar a
aplicação tópica de fluoretos, mesmo sob a supervisão direta do Cirurgião Dentista.
QUESTÃO 35 (Valor: 0,25)
Sobre a utilização de soluções fluoretadas para bochecho, assinale a INCORRETA:
A) O Fluoreto de Amônio (NaF) é o agente mais amplamente utilizado.
B) Soluções com a concentração de 0,2% do agente selecionado são para uso semanal.
C) Soluções com a concentração de 0,05% do agente selecionado são indicadas para uso diário.
D) É um método seguro, com boa relação custo benefício, de fácil utilização e que não requer um
profissional especializado para sua aplicação.
QUESTÃO 36 (Valor: 0,25)
São princípios fundamentais para se atingir o sucesso em abordagens odontológicas na
polpa dental, como o caso das biopulpectomias, a esterilização e desinfecção do
instrumental e material necessário, o uso de soluções antissépticas para o preparo da
cavidade bucal e o preparo do dente para receber o isolamento absoluto. Para realizar este
procedimento, o profissional Cirurgião Dentista deverá utilizar os seguintes instrumentais,
EXCETO:
A) Arco metálico de Young.
B) Pinça Perfuradora de Muller.
C) Grampos de numeração variada.
D) Pinça Porta-grampo de Palmer.
QUESTÃO 37 (Valor: 0,25)
A Política Nacional de Humanização, ou HumanizaSUS (2003), existe para efetivar os
princípios do SUS nos serviços de saúde, qualificar a saúde pública no Brasil e incentivar as
trocas entre trabalhadores e gestores de saúde. Assim, qual destas NÃO corresponde a uma
das diretrizes dessa política?
A) Acolhimento como reconhecimento das necessidades de cada indivíduo.
B) Ambiência como a preocupação com a qualidade do meio ambiente afetada pelo trabalho em
saúde.
C) Valorização do trabalhador, incluindo-os na tomada de decisão.
D) Defesa dos direitos dos usuários, como o incentivo ao conhecimento desses direitos.
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QUESTÃO 38 (Valor: 0,25)
No estágio atual da Odontologia, fica muito difícil conceber o trabalho em Odontologia sem
a participação de um Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). Este profissional, por sua vez, deve
estar atento a questões como preparação e instrumentação dos procedimentos
odontológicos, conhecendo equipamentos e instrumentais, bem como suas atribuições
legais, o que pode e o que não pode fazer. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o
trabalho do ASB.
A) Ao ASB cabe trazer e posicionar o paciente para a intervenção, além de dispor seu prontuário e
registrar o exame clínico realizado.
B) Também é atribuição do ASB selecionar o instrumental, preparar a anestesia e o suctor/salivador.
C) A dosagem e a manipulação de materiais pode ser realizada pelo ASB, bem como o preparo do
material endodôntico ou do instrumental de raspagem, alisamento e polimento coronário.
D) O posicionamento, a tomada e a revelação de filmes radiográficos também é uma de suas
atribuições.
QUESTÃO 39 (Valor: 0,25)
O trabalho como ASB, assim como qualquer outro trabalho, acarreta em riscos ao
trabalhador, chamados de riscos ocupacionais. Dentre as opções, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Para evitar exposição excessiva à radiação em Odontologia, os profissionais devem utilizar
barreiras de proteção de chumbo, como biombos ou aventais.
B) Em relação aos ruídos de um ambiente odontológico, danos mais sérios podem ser evitados ou
minimizados com a utilização de protetores auriculares.
C) Durante os procedimentos, a contaminação por vírus ou bactérias é um dos riscos mais
perigosos, mas a medida de prevenção indicada é manter o calendário vacinal atualizado.
D) A manipulação de materiais e instrumentais perfuro-cortantes deve ser feia de forma organizada,
evitando quedas e acidentes, além da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual
adequados.
QUESTÃO 40 (Valor: 0,25)
Para otimizar o tempo de trabalho na função de Auxiliar de Saúde Bucal, o profissional NÃO
deve:
A) Manter a agenda organizada, controlando horários e contatos dos pacientes.
B) Atualizar os prontuários odontológicos dos pacientes, sejam eles físicos ou virtuais.
C) Preparar os materiais e instrumentais de acordo com o procedimento a ser realizado.
D) Participar do trabalho a quatro mãos, como por exemplo, na inserção de materiais restauradores
em cavidades, sob supervisão direta do cirurgião dentista.
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