PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


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



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

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 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.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
O ano de 2019 contou com muitas polêmicas no quadro político da América Latina.
Especialmente em dois países houve eventos marcantes, um deles foi a renúncia de seu
presidente – Evo Morales – e outro um presidente autoproclamado – Juan Guaidó. De quais
países estamos falando?
A) Bolívia e Venezuela
B) Peru e Venezuela
C) Bolívia e Peru
D) Uruguai e Chile
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
Em janeiro de 2019, uma barragem de uma mineradora se rompeu em determinada cidade
brasileira, matando centenas de pessoas. De que mineradora, cidade e estado estamos
falando?
A) Vale, Mariana, Minas Gerais
B) Vale, Brumadinho, Minas Gerais
C) Vale, Brumadinho, Bahia
D) Petrobras, Brumadinho, Minas Gerais
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Qual alternativa melhor descreve a área do pré-sal brasileiro, levando em consideração sua
localização e os recentes eventos a ele relacionados?
A) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que ainda não teve nenhuma
proposta de compra.
B) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na Antártica,
e que passou por um processo de leilão no final do ano de 2019.
C) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que passou por um processo de
leilão no final do ano de 2019.
D) Uma imensa área de sal natural em rochas calcárias, localizada na região litorânea entre os
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que passou por um processo de leilão no final
do ano de 2019.
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Em relação ao desastre ambiental que se iniciou em agosto de 2019, qual das alternativas
fornece a melhor palavra para preencher a lacuna da seguinte afirmação: “Um balanço do
Ibama em dezembro de 2019 registrou que mais de 900 localidades foram atingidas por mais
de 4,7 toneladas de _______ no litoral brasileiro.
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A) Lixo
B) Gasolina
C) Óleo
D) Plástico
QUESTÃO 05 (Valor: 1)
No Brasil, além do poder Executivo, existem também os poderes Judiciário e Legislativo.
Atualmente, são Presidente do Supremo Tribunal Federal e Presidente da Câmara dos
Deputados, respectivamente:
A) Dias Toffoli e Rodrigo Maia
B) Rodrigo Maia e Hamilton Mourão
C) Dias Toffoli e Sergio Moro
D) Gilmar Mendes e Rodrigo Maia
QUESTÃO 06 (Valor: 1)
Avalie as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso dos porquês.
I – Por quê você quis vir?
II – Eu não consegui chegar no horário porque meu pneu furou.
III – Eu não conheço ele, por quê?
IV – Não entendo o porquê de tantos questionamentos.
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
B) Nenhuma das alternativas está incorreta.
C) Apenas a alternativa IV está correta.
D) Apenas a alternativa I está incorreta.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
Durante uma aula de Língua Portuguesa, a professora escreve duas frases no quadro:
“Ganhei, aos quatorze anos, meu primeiro livro” e “Ganhei, aos catorze anos, meu primeiro
livro”; quando questionados sobre a frase correta, muitos alunos erraram. Assinale a
alternativa que corresponde a explicação CORRETA.
A) Mesmo que a utilização da palavra “quatorze” seja muito comum, apenas a expressão “catorze”
é correta, pois representa exatamente o som que se produz durante a fala.
B) Ambas as alternativas estão corretas, visto que, assim como “cociente” e “quociente”, são
palavras que permitem dupla grafia.
C) Apenas a palavra “quatorze” é a correta porque a grafia de todos os numerais segue um padrão,
deste modo, “quatorze” combina com “quinze” e “quarenta”, por exemplo.
D) Nenhuma das duas frases está correta, visto que, quando necessário se referir a um numeral,
não se deve fazê-lo por extenso, mas sim manter sua forma; o correto seria, então, “Ganhei, aos
14 anos, meu primeiro livro”.
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QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Leias as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da crase.
I – Saí mais cedo do trabalho, as 10 horas.
II – O cachorro estava à espreita na porta do quarto.
III – Iremos à Brasília durante as férias.
IV – Entreguei seu presente àquele homem.
A) Apenas a alternativa III está correta, já que o uso da crase antes de cidades é obrigatório.
B) Apenas as alternativas II e IV estão corretas, porque em ambos os casos há a contração de duas
vogais iguais.
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas, visto que a crase só pode ser utilizada depois de
verbos.
D) Apenas a alternativa I está correta, pois o uso da crase antes de horários só ocorre quando não
se antecede por vírgula.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Leia o texto abaixo completando as lacunas com as classes gramaticais correspondentes.
“Os _____ correspondem aos nomes próprios, seja de cidades, pessoas ou, até mesmo,
marcas; as características que damos a esses nomes próprios são chamadas de _____, por
exemplo, “Maracajá é linda!”.
A) substantivos – conjunção.
B) pronomes – adjetivos.
C) substantivos – adjetivos.
D) verbos – pronomes.
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
É muito comum, na Língua Portuguesa, a produção de sentenças que carregam mais de um
significado, aspecto que, em alguns casos, pode gerar problemas de compreensão. Esse
fenômeno é exemplificado na tirinha abaixo.

Assinale a alternativa que nomeia o processo linguístico abordado.
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A) Ambiguidade.
B) Ironia.
C) Onomatopeia.
D) Pleonasmo.
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
No mercado de ações a cotação entre dólar e ouro no mês de novembro/2018 era de 12 para
1, isto é, 12 dólares compravam 1 grama de ouro. Um ano após novembro/2019, houve uma
valorização de 40% no valor do dólar e de 20% no valor do ouro. Após essa valorização a
nova relação entre dólar e ouro passou a ser de:
A) 10 para 1
B) 14 para 1
C) 16 para 1
D) 18 para 1
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Dado o polinômio 𝑷(𝒙) = 𝟐𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐 − 𝑲𝒙 + 𝟏𝟐 , qual deve ser o valor de 𝑲 para que o
polinômio tenha o 2 como uma das raízes:
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Pedro Henrique está com notas baixas em português. A última prova do ano terá 56 questões.
Para ser aprovado e passar para o ano seguinte, o desempenho de Pedro Henrique nessa
𝟓
prova deverá ser, no mínimo, 𝟖 . Qual é o menor número de questões que ele deverá acertar
nesta prova para ser aprovado.
A) 28
B) 30
C) 35
D) 45
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
No ano de 2018 a produção de café numa fazenda foi de 800 sacas. Em 2019, as condições
climáticas foram mais favoráveis, e a produção foi de 1300 sacas de café. De quanto por
cento foi o aumento da produção?
A) 60,5 %
B) 62,5 %
C) 63,5 %
D) 65,5 %
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Uma bola lançada ao ar descreve uma trajetória segundo a equação 𝒉 = −𝒕𝟐 + 𝟔𝒕, onde 𝒉 é a
altura em metros e 𝒕 o tempo em segundos. Qual será a altura máxima atingida pela bola?
A) 9 metros
B) 6 metros
C) 4 metros
D) 3 metros
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
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). A presença de um Cirurgião Dentista, um Técnico em Higiene Dental (THD),
cuja nomenclatura atual é Técnico em Saúde Bucal (TSB) e um Auxiliar de Consultório
Dentário (ACD), cuja nomenclatura atual é Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), corresponde 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 portaria.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Além de atualizar a nomenclatura dos profissionais auxiliares em Odontologia, a Lei nº
11889/2008 regulamentou o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal – TSB e de
Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, definindo suas atribuições e competências. Assinale
alternativa INCORRETA:
A) Compete ao ASB auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em
ambientes hospitalares.
B) É obrigatório o registro destes profissionais no Conselho Federal de Odontologia e sua inscrição
no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição exerçam suas atividades.
C) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos.
D) É permitido fazer propaganda de seus serviços em revistas, jornais ou folhetos especializados
da área odontológica.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Conforme a Portaria nº 2436/2017, que revisou as diretrizes para a organização da Atenção
Básica, algumas modalidades de inserção da equipe de Saúde Bucal (eSB) foram
regulamentadas. Assinale a alternativa INCORRETA:
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A) Equipe de Atenção Básica Primária (eABP) – equipe multiprofissional que deve estar cadastrada
no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, e com responsabilidade de articular e
prestar atenção integral à saúde das pessoas com baixa escolaridade.
B) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) – equipes que desempenham parte significativa
de suas funções em UBS construídas e/ou localizadas nas comunidades pertencentes à área
adstrita e cujo acesso se dá por meio fluvial e que, pela grande dispersão territorial, necessitam de
embarcações para atender as comunidades dispersas no território.
C) Equipe de Consultório na Rua (eCR) – equipe de saúde com composição variável, responsável
por articular e prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua ou com
características análogas em determinado território.
D) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) – equipes que desempenham suas funções em
Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF), responsáveis por comunidades dispersas, ribeirinhas
e pertencentes à área adstrita, cujo acesso se dá por meio fluvial.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde tem como objetivo diminuir as desigualdades,
uma vez que, apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não
são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Que princípio é esse?
A) Integralidade.
B) Universalidade.
C) Controle Social.
D) Equidade.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
O Brasil Sorridente - Política Nacional de Saúde Bucal - é o programa do governo federal que
tem mudado a Atenção da Saúde Bucal no Brasil. De modo a garantir ações de promoção,
prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira, o Brasil Sorridente reúne
uma série de ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico a toda a
população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Qual destas alternativas NÃO
corresponde a uma das principais linhas de ação do Programa?
A) Implantação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família.
B) Pronto Atendimento 24 horas.
C) Centros de Especialidades Odontológicas.
D) Assistência Hospitalar.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Sobre a estrutura da coroa e das raízes de um elemento dentário, assinale a INCORRETA:
A) O esmalte é a camada mais externa e considerado o tecido mais duro do corpo humano.
B) A camada externa das raízes de um elemento dentário é recoberta pelo cemento, cuja
composição é idêntica ao esmalte.
C) A dentina recobre a polpa, apresenta túbulos dentinários com prolongamentos da polpa, sendo
considerado um tecido vital.
D) A polpa é um tecido vivo, composta por células e fibras, ricamente vascularizada e possui mais
água que matéria orgânica em sua composição.
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QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Em relação ao processamento de filmes radiográficos, assinale a CORRETA:
A) Ao abrir a película, o filme deve ser mergulhado em água para redução dos íons prata expostos
à radiação.
B) A solução reveladora e a solução fixadora devem ser colocadas em um mesmo recipiente,
mantidas sob a mesma temperatura e trocadas no início das atividades diárias.
C) O filme deve ser mergulhado em água para enxaguar a solução reveladora antes de mergulhar
o filme na solução fixadora.
D) Antes da secagem, o filme deve ser lavado em água parada para remoção da solução fixadora.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
No contexto da cárie, a placa ou biofilme dentário tem o mesmo significado. Assinale a
alternativa INCORRETA em relação a esse importante fator no desenvolvimento da doença
cárie:
A) A placa dental apresenta, aproximadamente, 75% de seu volume formado por bactérias
intimamente reunidas.
B) O restante de seu volume é formado por proteínas, carboidratos e outras substâncias de origem
bacteriana e até mesmo salivar.
C) A maioria das bactérias presentes são anaeróbias, isto é, apenas sobrevivem na ausência de
oxigênio.
D) A composição das bactérias que formam a placa ou biofilme dental é a mesma para todos os
indivíduos.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Sobre a anatomia periodontal básica, assinale a alternativa que corresponde a um dos
tecidos de sustentação:
A) Sulco periodontal.
B) Gengiva inserida.
C) Ligamento periodontal.
D) Esmalte cervical.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Conhecer as doenças periodontais é útil para ajudar no diagnóstico e facilitar o tratamento
de problemas periodontais em Odontologia. A gengivite caracteriza-se por alterações de cor,
forma e textura, entre outras, da gengiva normal. Sobre essa doença, assinale a alternativa
que NÃO corresponde a uma de suas causas:
A) Presença de placa ou biofilme dental.
B) Pulpite.
C) Desnutrição.
D) Idade ou condição sistêmica (puberdade, gravidez, menopausa, por exemplo).
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QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Alguns hábitos nocivos autoinfligidos podem ser importantes para o início e progressão de
doenças periodontais. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:
A) O uso de joias perfurantes no lábio ou língua (como o piercing, por exemplo) não representa
risco significativo para doenças periodontais.
B) As abrasões da gengiva e também as alterações na estrutura dentária podem resultar de uma
escovação agressiva no sentido horizontal ou giratório.
C) Como alternativa segura, o consumo de tabaco sem fumaça, através de rapé ou tabaco de
mascar, elimina a possibilidade do início ou progressão de doenças periodontais.
D) A radioterapia não tem efeitos significativos nos tecidos periodontais.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Os instrumentos periodontais são classificados de acordo com os propósitos a que se
destinam. Assinale a alternativa CORRETA sobre os instrumentais e suas funções.
A) Os exploradores são utilizados para localizar, mensurar e indicar as bolsas periodontais.
B) Os instrumentos de raspagem, alisamento radicular e curetagem são utilizados para localizar os
depósitos de cálculo e cárie.
C) Os instrumentos de limpeza e polimento servem para limpar e polir as superfícies dentárias.
D) Os instrumentos sônicos podem ser utilizados para visualizar o fundo das bolsas e superfícies
dentárias.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Um dos principais aspectos no sucesso do tratamento odontológico é a cooperação do
paciente no que diz respeito ao controle da placa bacteriana. Assinale a alternativa CORRETA
sobre como fazer esse controle de forma adequada.
A) A troca frequente de escovas dentárias com cerdas triangulares 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 podem apresentar qualquer concentração de fluoretos em sua
composição, uma vez que apenas a abrasão mecânica tem efetividade no controle da placa dental.
D) O uso do enxaguatório bucal é a única maneira de garantir a limpeza e remoção da placa
bacteriana entre os dentes.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
A adequação entre operador, equipamento e instrumental frequentemente não é observada
na realização dos procedimentos odontológicos, podendo resultar em um somatório de
traumatismos, conhecidos como tecnopatias odontológicas. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde a uma de suas origens:
A) Postura de trabalho.
B) Agressão aos órgãos sensoriais (visão, audição, temperatura, por exemplo).
C) Contato com substâncias químicas.
D) Legislação trabalhista.
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QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Infecção cruzada é a transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e equipe, dentro de
um ambiente clínico, podendo resultar do contato de pessoa a pessoa (Cirurgião Dentista,
paciente e equipe auxiliar) ou do contato com objetos contaminados. A Biossegurança é um
conjunto de normas e procedimentos considerados seguros e adequados à manutenção da
saúde em atividades de risco de ocorrerem doenças. A partir dessas definições, o
estabelecimento de protocolos para o controle dessas situações é essencial em Odontologia.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Esterilização é a eliminação de todos os micro-organismos, patogênicos ou não, presentes em
instrumentos ou objetos.
B) Assepsia: eliminação de micro-organismos patogênicos de um instrumento ou objeto.
C) Antissepsia: eliminação de micro-organismos que contaminaram tecidos do corpo humano.
D) Degermação: redução ou remoção parcial dos micro-organismos da pele ou outros tecidos.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
A Federação Dentária Internacional propôs um sistema conhecido como notação dental, para
indicar o dente específico, de forma rápida e objetiva, no preenchimento de fichas e
formulários, por exemplo. 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. Assinale a
alternativa que corresponde aos dentes CANINO SUPERIOR DIREITO, TERCEIRO MOLAR
INFERIOR ESQUERDO E INCISIVO CENTRAL INFERIOR DIREITO.
A) 13, 38 e 41.
B) 25, 48 e 31.
C) 15, 38 e 11.
D) 12, 46 e 43.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
Para o correto processamento de esterilização de materiais e equipamentos, alguns métodos
são indicados para preservar suas funções e sua qualidade. Assinale a alternativa
CORRETA:
A) Instrumental de Endodontia: agentes químicos.
B) Brocas de aço, Carbide ou tungstênio: agentes ionizantes.
C) Moldeiras plásticas: autoclave.
D) Placas de vidro: autoclave.
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Sobre a utilização de fluoretos em Odontologia, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A fluoretação das águas de abastecimento é considerada uma das dez melhores medidas de
saúde pública no mundo, pela sua abrangência e excelente relação custo-benefício.
B) Apesar de todo o benefício para a higiene bucal, o uso de dentifrícios fluoretados deve ser
recomendado com cautela, devido ao risco de fluorose pela ingestão de fluoretos durante o período
de desenvolvimento dentário em crianças.
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C) A utilização de suplementos fluoretados deve considerar vários aspectos, como a escolaridade,
o nível sócio-econômico e a adaptabilidade dos pacientes ao uso regular destes suplementos.
D) As fórmulas infantis em substituição ao aleitamento materno, geralmente em pó, podem se
constituir em um potencial fator de risco para a fluorose, uma vez que o flúor pode estar presente
também na água utilizada para a reconstituição das fórmulas.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Considerando as condições de saúde bucal da população brasileira, retratadas no SB Brasil
2010, levantamento epidemiológico realizado em 2010, a doença cárie ainda representa um
grande problema de saúde pública. A utilização de fluoretos requer maior frequência e menor
concentração para resultados ótimos. A partir dessa análise, assinale a alternativa
CORRETA:
A) A alternativa mais segura é a autoaplicação do flúor, seja através de dentifrícios fluoretados ou
comprimidos de flúor.
B) As águas de abastecimento fluoretadas são um método com ótimo custo-efetividade, reduzindo
desigualdades sociais e econômicas em relação à saúde.
C) A restrição do consumo de açúcar não tem resultados significantes na abordagem individual para
o controle da doença cárie.
D) A utilização de meios de comunicação em massa não se caracteriza como uma estratégia
populacional efetiva para a educação em saúde bucal.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Em Endodontia, o preparo biomecânico convencional é realizado através dos seguintes
meios, EXCETO:
A) Meios químicos, representados pelo uso de soluções irrigadoras.
B) Meios físicos, representados pelo ato de irrigar e, simultaneamente, aspirar, assim como inundar
o canal radicular com a solução irrigadora.
C) Meios mecânicos, representados pela ação dos instrumentos.
D) Meios ionizantes, representados pela utilização de radiação ionizante durante o preparo.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Conhecer os instrumentais, materiais e equipamentos é uma tarefa fundamental para o ASB.
Na realização de um isolamento absoluto, procedimento prévio à realização de inúmeras
abordagens odontológicas, como restaurações e endodontias, por exemplo, qual desses
instrumentais não é utilizado?
A) Arco metálico de Young.
B) Pinça perfuradora de Mendel.
C) Grampo metálico W8A.
D) Cânula de aspiração.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
Sobre o controle do biofilme ou placa dental, assinale a alternativa CORRETA:
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A) A higiene oral é mais fácil em locais como as superfícies proximais.
B) Escovas elétricas não são mais eficazes na remoção da placa que as escovas manuais.
C) A escovação dental sem dentifrício possui efeito preventivo contra a doença cárie muito limitado.
D) O fio dental é mais eficaz na limpeza das regiões proximais do que as escovas interproximais ou
o palito de dentes.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Para identificação de potenciais lesões da doença cárie, qual o tipo de radiografia mais
indicado?
A) Radiografia oclusal.
B) Radiografia bitewing.
C) Radiografia panorâmica.
D) Raio-X dos seios da face.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
Analise as afirmativas a seguir:
I. O uso de dados epidemiológicos permite determinar a ocorrência e a distribuição de eventos
relacionados à saúde em populações específicas.
II. Em saúde bucal, o conhecimento do perfil epidemiológico auxilia na identificação das demandas
de uma população, em determinado período de tempo e local.
III. A coleta de dados para a avaliação odontológica de uma população não inclui os determinantes
que influenciam tais eventos.
IV. Tem como objetivo principal conhecer a magnitude dos problemas odontológicos e monitorar as
mudanças nos padrões de doença ao longo do tempo.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
D) Todas estão corretas.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Uma correta esterilização deve obedecer a um rígido protocolo, dividido em fases. Assinale
a sequência CORRETA:
A) Pré-lavagem, lavagem, secagem, embalagem, esterilização e acondicionamento.
B) Pré-lavagem, degermação, lavagem, embalagem e esterilização.
C) Desinfecção, lavagem, assepsia, embalagem, esterilização e acondicionamento.
D) Pré-lavagem, imunização, embalagem, esterilização e acondicionamento.
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