
 

 

 

TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL PSB 
  

 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D). 

b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala 
para que sejam tomadas as devidas providências. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portar em boné e utilizarem aparelhos celulares ou similares, 
calculadoras ou similares, , ipods, receptores ou similares, relógios, livros, anotações, impressos ou quais quer outros materiais de consulta, 
bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que descumprir essa determinação. 

6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de 
cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as 
marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio 
que não seja o próprio caderno de provas. 

9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa 
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 30 (trinta) 
minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de 
entrega de tal documento será eliminado do concurso. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências da escola. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br  no dia 17 de junho de 2019. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 19 de junho às 
23h59min até às 23h00min do dia 20 de junho de 2019, ininterruptamente, observado o horário oficial local, por meio de formulário que 

será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com    

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): ____________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO__________ 
 

Destaque aqui             

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2019 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

        DURAÇÃO DA PROVA: 3 HORAS 

 

DATA: 16/06/2019 - MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.crescerconcursos.com.br/
mailto:crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

Estudos apontam que o sistema político é cada vez menos importante para população do país. 1 

Questões históricas, baixa representatividade na política e falta de confiança em instituições podem 2 

explicar o fenômeno. 3 

"Intervenção militar já!", "fora todos eles", "pela volta da monarquia". Em meio à crise político-4 

econômica que assola o Brasil, vozes que questionam a democracia ganham força, apesar de o país ter 5 

passado por um regime de exceção não muito tempo atrás. 6 

Ainda que o modelo democrático seja prestigiado como uma das grandes conquistas da 7 

humanidade, apenas 11% dos países são democracias funcionais, conforme índice da revista The 8 

Economist. O desempenho é avaliado com base em fatores como liberdade de imprensa, 9 

representatividade feminina no parlamento e corrupção. 10 

Segundo esse índice, o Brasil é considerado uma flawed democracy (democracia falha), estando 11 

em um nível entre uma democracia plena – como a do Uruguai – e um regime híbrido – como o 12 

venezuelano. A menor pontuação do país é na categoria que mede o apoio da população à democracia. 13 

Estudos nacionais de fato embasam a ideia de que a democracia é cada vez menos importante 14 

para os brasileiros. Uma pesquisa Pulso Brasil/Ipsos de agosto indica que para 33% da população a 15 

linha democrática não é a melhor para o país. 16 

Nesta sexta-feira (15/09), Dia Internacional da Democracia, chama a atenção tanto o aumento no 17 

número de brasileiros que não respaldam a democracia como o daqueles que manifestam abertamente 18 

preferência por regimes ditatoriais. 19 

"Na minha última pesquisa, de 2016, saltou de 15% para 20% o percentual dos que apoiam a 20 

ditadura", destaca o professor de Ciência Política da USP, José Álvaro Moisés. 21 

Aspectos que remontam ao próprio processo de fundação do Brasil estão na raiz da não 22 

consolidação da democracia. Laura Benda, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes 23 

para a Democracia (AJD), constata que a democracia nunca foi um valor em si para a sociedade 24 

brasileira. 25 

"Nós temos uma sociedade cujo elo fundador é a violência. É um país forjado na escravidão do 26 

povo indígena e do povo negro. Mesmo com a República, mais ou menos se segue a mesma lógica de 27 

dominador/dominado", argumenta. 28 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                   15 QUESTÕES 
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A perpetuação desse modelo corrobora para o Brasil figurar, segundo a ONU, na 10ª posição de 29 

países mais desiguais do mundo em termos de renda. Tamanha desigualdade trava a plena efetivação 30 

da democracia, que tem como promessa "a inclusão social, a diminuição das desigualdades e 31 

privilégios", aponta a coordenadora de Direitos Humanos da Fundação Heinrich Böll, Marilene de 32 

Paula. 33 

A ínfima representatividade de certos grupos sociais nos espaços políticos contribui para uma 34 

menor identificação com a democracia. Atualmente, apenas 9,9% dos congressistas são mulheres, 35 

proporção bem inferior à da já baixa média mundial (22,1%). Semelhante situação acontece com 36 

negros, pardos e indígenas, que juntos somam 51% da população, mas preenchem somente 20% das 37 

vagas na Câmara dos Deputados. 38 

Sem representatividade e com altos níveis de corrupção, as instituições democráticas caem em 39 

descrédito. Uma pesquisa Datafolha divulgada em julho mostrou que a taxa de brasileiros que não 40 

confiam no Congresso e nos partidos políticos é de, respectivamente, 65% e 69%. 41 

"Numa democracia estável é saudável desconfiar do governo. Mas se a desconfiança de 42 

instituições como Congresso, partidos e Justiça for muito prolongada, e ao mesmo tempo crescer, como 43 

aconteceu no Brasil nas últimas décadas, isso pode criar a oportunidade para uma base social de 44 

natureza autoritária", aponta Moisés. 45 

Apesar dos percalços, é improvável que o Brasil deixe de seguir uma via democrática nos 46 

próximos anos. Afinal, como explica Moisés, os três eixos sobre os quais a estabilidade da democracia 47 

brasileira se sustenta continuam mantidos: as Forças Armadas se submetem às autoridades civis eleitas; 48 

há eleições regulares com baixos índices de fraude; e há alternância no poder. 49 

Ao mesmo tempo, embora cumpra requisitos formais, como o voto universal, a democracia 50 

brasileira deixa a desejar em outros aspectos importantes. "Estamos cada vez mais avançando contra 51 

os direitos sociais e a participação popular. Assim [a democracia] acaba sendo mais formal e de fachada 52 

do que efetiva", diz Benda. 53 

Como, então, dar o salto para uma democracia mais inclusiva e igualitária? Um passo importante 54 

é reforçar mecanismos de transparência e participação direta da população. "Desde 1988 apenas quatro 55 

projetos de iniciativa popular foram aprovados, entre eles o Ficha Limpa", ressalta De Paula. 56 

Por outro lado, são necessárias mudanças estruturais. A reforma política em discussão é uma 57 

oportunidade para refundar as bases democráticas do país. Para Moisés, o melhor modelo a seguir seria 58 

o distrital misto, que vigora na Alemanha. Nesse sistema, vota-se em um partido e num candidato do 59 

distrito. 60 

"[Esse modelo] aproxima o eleitor do seu candidato, que pode cobrá-lo mais de perto, além de reduzir 61 

o valor das campanhas", afirma o professor.62 
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01) Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma na 

alternativa: 

 

A) Diante do esgotamento do modelo de 

democracia vigente no Brasil, a população 

brasileira se posiciona cada vez mais a favor de 

um regime autocrático. 

B) Em relação às minorias, existem crescentes 

manifestações de apoio por parte delas a uma  

intervenção de natureza não democrática, por se 

sentirem preteridas no processo democrático. 

C) De acordo com os pesquisadores, no Brasil, a 

maior parte dos entrevistados apresenta menor 

apoio à democracia, preferindo dar apoio a um 

regime autoritário. 

D) Há uma crise política no país, mas a democracia 

não está em risco, embora sofra descrédito por 

uma parcela da sociedade. 

 

02) Quanto à linguagem do texto: 

 

A) Apresenta-se articulada com os acontecimentos, 

mas de forma invariavelmente linear. 

B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa 

de tornar evidente a significação de vários 

termos. 

C) É marcada pela objetividade, uma vez que 

inexiste a participação do enunciador do discurso 

nos acontecimentos. 

D) Aparece mesclada com termos ressignificados, o 

que confere ao contexto um matiz de cunho 

crítico, ora apenas metafórico. 

 

03) Exerce a mesma função sintática de “do país” 

(L.1) a expressão da alternativa: 

 

A) “de confiança” (L.2). 

B) “do Brasil” (L.22). 

C) “do povo” (L.26/27). 

D) “da democracia” (L.47). 

 

04) Ocorre predicado verbal na alternativa: 

 

A) “o sistema político é cada vez menos importante” 

(L.1). 

B) “quatro projetos de iniciativa popular foram 

aprovados” (L.55/56). 

C) “Por outro lado, são necessárias mudanças 

estruturais” (L.57). 

D) “o melhor modelo a seguir seria o distrital misto” 

(L.58/59). 

 

05) Há ocorrência de ditongo, dígrafo e encontro 

consonantal, respectivamente, em  

 

A) “podem” (L.2), tempo (L.6) e “crise” (L.4). 

B) “país” (L.1), “questões” (L.2) e “híbrido” (L.12). 

C) “avaliado” (L.9), “pesquisa” (L.20) e “professor” 

(L.21). 

D) “brasileiros” (L.15), “tamanha” (L.30) e “sendo” 

(L.52). 

 

06) Tem função predicativa o termo: 

 

A) “uma flawed democracy” (L.11). 

B) “plena” (L.12). 

C) “ditatoriais” (L.19). 

D) “social” (L.31). 

 

07) A base primitiva de formação das palavras 

“perpetuação” (L.29) e “população” (L.13), 

respectivamente,  é: 

 

A) Substantivo e substantivo. 

B) Substantivo e adjetivo. 

C) Verbo e substantivo. 

D) Adjetivo e substantivo. 

 

08) Dentre os elementos linguísticos presentes na 

composição do texto, os que estão devidamente 

analisados são os referidos em: 

 

A) Os termos “The Economist” (L. 8/9)) e 

“(democracia falha),” (L.11), exercem a função de 

aposto, sendo classificados, respectivamente, 

como especificativo e explicativo. 

B) O advérbio “abertamente” (L.18) modifica 

“preferência” (L.19), ampliando-lhe o sentido em 

toda sua extensão. 

C) O pronome relativo “que”, em “a ideia de que a 

democracia” (L.14), resgata a palavra “ideia” 

(L.14) e vem regido de preposição por exercer a 

função de complemento nominal. 

D) A expressão “segundo”, em “segundo a ONU” 

(L.29), expressa o mesmo valor semântico do 

termo “como” (L.7). 

 

09) No texto, a expressão: 

 

A) “como” (L.9)  denota conformidade. 

B)  “como” (L.43) exprime finalidade. 

C) “como” (L.47) sugere comparação. 

D) “como” (L.54) expressa modo. 

 

 



 

         Cargo: TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL PSB                                                                               Página 6 de 11 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 

10) No texto, 

 

A) A preposição “de” pode ser contraída com o 

artigo “o”, em “apesar de o país” (L.5), resultando 

na contração “do”, mantendo a coerência no 

texto e a correção gramatical.  

B) O vocábulo “certos” (L.34), se transposto para 

depois do substantivo, o sentido do contexto em 

que está inserido permanece inalterável. 

C) A forma verbal “deixe” (L.46) expressa uma ação 

hipotética no presente. 

D) “alternância” (L.49), se houver a substituição da 

forma verbal  haver pela correlata do verbo  

existir, não mudará de função sintática. 

 

11) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “aconteceu” (L.44) e a 

composta em: 

 

A) tem acontecido. 

B) tinha acontecido. 

C) Terá acontecido. 

D) Teria acontecido. 

 

12) No texto,  

 

A) Os vocábulos “que” e “que”, em “que 

questionam” (L.5) e em “Uma pesquisa Pulso 

Brasil/Ipsos de agosto indica que para 33% da 

população a linha democrática não é a melhor 

para o país. (L.15/16), pertencem à mesma 

classe morfológica. 

B) Na palavra “humanidade” (L.8), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

C) O vocábulo “lógica” (L.27) tem valor subjetivo. 

D) “Afinal” (L.47) e “assim” (L.52) encerram valores 

semânticos diferentes.  

 

13) A regra que explica o uso da primeira vírgula da 

linha 11, no período acima é: 

 

A) Separar uma oração n a ordem inversa. 

B) Separar orações coordenadas assindéticas. 

C) Separar aposto. 

D) Separar um adjunto adverbial. 

 

14) Uma análise do texto permite afirmar: 

 

A) “podem explicar” (L.2/3) expressa uma ação 

futura com valor de presente. 

B) “como o venezuelano” (L.12/13) é uma oração 

com a forma verbal subentendida. 

C) “se”, em “vota-se em um partido” (L.59), é 

partícula integrante do verbo com função de 

indeterminar o sujeito. 

D)  “o”, em “o Brasil” (L.5) e “um”, em “um regime” 

(L.6) determinam um nome.  

 

15) Exprime exclusão apalavra 

 

A) “somente” (L.37). 

B) “Ainda’ (L.7). 

C) “cada vez” (L.1). 

D) Além de “ (L.61). 
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16) Analise os itens abaixo sobre os conhecimentos 

de hardware: 

 

I. O conjunto de periféricos de um computador é 

controlado pelo sistema operacional por meio de 

uma interface de software entre ele e o hardware 

chamado de drive. 

II. A memória RAM é uma memória secundária, 

portanto, é indispensável para o funcionamento 

da máquina. 

III. Embora determinados tipos de memória ROM 

possam ter seus dados apagados e escritos 

novamente, isso não torna uma memória ROM 

em RAM, até porque a RAM é volátil e a ROM 

não. 

IV. O chipset contém todo o software básico para 

inicialização da placa-mãe. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II, e III estão incorretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão incorretos. 

D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

 

17) Analise os itens abaixo sobre as tecnologias, 

ferramentas e procedimentos associados a 

internet/intranet: 

 

I. O servidor proxy é um tipo de servidor 

intermediário que atende solicitações e as 

repassa ao servidor responsável. 

II. A tecnologia do serviço de ADSL é simétrica. 

III. As intranets funcionam de maneira idêntica à 

internet com diferença de seu acesso ser restrito 

às redes locais. 

IV. Um cookie é um arquivo de texto (vírus), 

colocado no computador do usuário, para 

identificar aquele usuário em um próximo acesso 

àquela página. 

 

 

 

 

 
 

A) Todos os itens são verdadeiros. 

B) Apenas os itens I e IV são verdadeiros. 

C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

D) Apenas os itens II e IV são verdadeiros. 

 

18) Analise os itens abaixo sobre os conhecimentos 

de proteção e segurança: 

 

I. Os Worms são aplicações que capturam pacotes 

da rede e analisam suas características, são uma 

ameaça virtual, também denominados de 

farejadores de pacotes. 

II. Apenas a criptografia assimétrica possui chaves 

diferentes (pública e privada) nela uma 

mensagem criptografada com uma chave pública 

apenas poderá ser descriptografada pela chave 

privada que a gerou. 

III. A segurança de dados deve envolve conceitos de 

disponibilidade (garantir que a informação esteja 

disponível sempre que necessário), e a 

integridade dos dados (a informação provém das 

fontes anunciadas e que não foi alvo de 

mutações ao longo de um processo). 

IV. Anúncios de spam podem conter vírus ou outras 

ameaças de maneira oculta. 

 

A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas o item IV está correto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                                                                 05 QUESTÕES 
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19) Julgue os itens abaixo sobre as formas de 

BACKUP: 

 

I. No backup diferencial todos os arquivos 

selecionados que foram modificados no dia da 

execução do backup diário são salvos, há 

marcação de arquivos como arquivos que 

passaram por backup. 

II. No backup total todos os arquivos são salvos, 

independentemente de terem sidos alterados ou 

não. 

III. No backup de cópia todos os arquivos 

selecionados são copiados, mas não há 

marcação de arquivos como arquivos que 

passaram por backup. 

IV. O backup incremental não está relacionado a 

uma periodicidade. 

 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão incorretos. 

 

20) Julgue os itens abaixo sobre ferramentas do 

correio eletrônico: 

 

I. Para a leitura e envio de e-mails, os servidores 

de serviços de webmail disponibilizaram os 

protocolos UDP e TCP. 

II. O protocolo POP é usado no recebimento e o 

SMTP no envio de mensagens. 

III. O protocolo SMTP trata o envio de e-mails. 

IV. O símbolo da arroba (@) garante que a 

mensagem enviada passará por um processo de 

criptografia, evitando assim que a mensagem 

seja interceptada por terceiros. 

 

A) Apenas os itens II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Todos os itens estão incorretos. 

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
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21) Para um isolamento absoluto, é necessária a 

utilização de grampo para suporte no lençol de 

borracha. Sabendo disso, qual grampo é 

indicado para molares superiores volumosos?  

 

A) 210. 

B) 205. 

C) 211. 

D) 212. 

 

22) O isolamento pode ser absoluto ou relativo. O 
absoluto é a única forma de se obter um campo 
totalmente livre de umidade, contribuindo com a 
mais alta qualidade da restauração. 

 
Marque a alternativa correspondente ao número do 
grampo indicado para dentes anteriores. 
 

A) 207. 

B) 209. 

C) 211. 

D) 206. 
 

23) O isolamento absoluto é um meio intrabucal 
utilizado para isolar um ou mais dentes, 
proporcionando campo operatório limpo, seco e 
ideal, possibilitando a visibilidade máxima da 
área ser tratada, protegendo os lábios, a língua e 
as bochechas do paciente e eliminando a 
presença de umidade. Porém, há algumas 
desvantagens quanto a esse procedimento. 
Assinale a alternativa justifique isso. 

 

A) Tempo gasto. 

B) Redução de contaminação. 

C) Proteção do paciente e operador 

D) Eficiência operatória.  
 

24) Observe a imagem abaixo e responda a questão. 
 

 
 
Qual a finalidade dos instrumentais apresentados? 
 

A) Exodontia. 

B) Remoção de aparalho ortodôntico. 

C) Remoção de tártaro. 

D) Procedimento restaurador. 

 
 
 

25) Os _________________ são utilizados 
no preenchimento das cavidades dentárias que 
estiverem sendo tratadas com material curativo, 
ou cimentos de vedação, como o óxido de zinco 
mais eugenol. 
Preencha a lacuna com a afirmativa 
correspondente. 

 

A) Calcadores espatulados. 

B) Sonda exploradora. 

C) Conjutos de fórceps. 

D) Carpule.  
 

26) Muitos pacientes acabam abrindo mão de fazer o 
uso do fio dental, o que facilita a colonização de 
microrganismos nos dentes, causando cárie.  

 
A classificação de Black aponta como Classe II: 
 

A) Cavidades que envolvam as faces proximais, 
mesial/distal de dentes posteriores. 

B) Palatina/Lingual de incisivos e caninos. 

C) 2/3 oclusais da palatina de molares superiores. 

D) 2/3 oclusais da vestibular de molares inferiores. 
 

27) A prevenção de doenças é caracterizada por 
vários fatores, dentre eles, a saúde bucal. 

Para uma prevenção efetiva, as orientações a serem 
passadas ao paciente devem ser: 
 
I – A utilização de fio dental diariamente. 
II – Força na escovação para uma limpeza efetiva. 
III – A utilização de flúor, orientada por um profissional. 
IV – Escovar após as refeições. 
 

É CORRETO afirmar: 
 

A) II e III apenas. 

B) I, III e IV apenas. 

C) I, II e IV apenas. 

D) I e IV apenas. 
 

28) Compete ao Técnico em Saúde Bucal, sempre 
sob a supervisão do cirurgião-dentista: 

 
I) Realizar fotografias e tomadas de uso 

odontológicos exclusivamente em consultórios 
ou clínicas. 

II) Remover suturas. 
III) Exercer a atividade de forma autônoma. 
IV) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 

indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista. 
 
É CORRETO afirmar: 
 

A) Somente I e III. 

B) Somente II e IV. 

C) Somente II, III e IV. 

D) Somente I, II e IV. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                                                 20 QUESTÕES 



 

         Cargo: TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL PSB                                                                               Página 10 de 11 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 

29) Quantas radiografias periapicais são necessárias 
para radiografar a boca completa de um 
paciente? 

 

A) 12. 

B) 8. 

C) 14. 

D) 16. 
 

30) Há alguns tipos de radiografias periapicais, cada 
um deles com sua finalidade. Marque a 
alternativa que explica a finalidade da técnica 
interproximal. 

 

A) Pretende-se visualizar apenas as coroas de 
alguns dentes superiores e inferiores na mesma 
imagem. Este exame é frequentemente realizado 
para detecção de cáries interproximais. 

B) Pretende-se visualizar apenas as coroas de 
alguns dentes superiores. Este exame é 
frequentemente realizado para detecção de 
cáries interproximais. 

C) Pretende-se visualizar apenas as coroas de 
alguns dentes inferiores. Este exame é 
frequentemente realizado para detecção de 
cáries interproximais. 

D) Pretende-se visualizar apenas as coroas de 
alguns dentes inferiores e suas raízes. Este 
exame é frequentemente realizado para 
detecção de cáries interproximais. 

 

31) O processamento radiográfico deve ser 
executado em local apropriado, vedado à luz e 
com filmes dentro do prazo de validade. Caso 
esses procedimentos não sejam 
cuidadosamente executados, pode ocorrer erros 
de revelação, como: 

 

A) Alongamento. 

B) Encurtamento. 

C) Manchas escurecidas. 

D) Sobreposição. 
 

32) O local onde é realizado o processo de revelação 
denomina-se _______________, lá há produtos 
que podem ser adquiridos pronto para uso, como 
a __________________. Durante e após o 
processamento dos filmes radiográficos, há itens 
que auxiliam o manuseio dos mesmos, como por 
exemplo _________________. 

 
Assinale a alternativa que complete, 
respectivamente, os espaços em branco. 

A) Consultório, solução para revelação, o grampo 
ou a colgadura. 

B) Câmara escura, solução para revelação, o 
grampo ou a colgadura. 

C) Câmara escura, germi rio, o grampo ou 
colgadura. 

D) Grampo ou colgadura, Solução para revelação, 
câmara escura. 

33) O preparo da sala de atendimento é um processo 

primordial para a prevenção de contaminação. 

Após cada atendimento, deve ser realizado o 

seguinte processo: 

 

A) Agendar o retorno do paciente, quando 

necessário. 

B) Anotar os procedimentos sexecutados pelo CD. 

C) Desinfecção das canetas odontológicas e 

superfícies inanimadas. 

D) Limpar o chão com produtos químicos. 

 

34) O material empregado na confecção dos moldes 

possui características como boa fluidez e 

viscosidade tal que permita que ele se acomode 

onde for colocado. Esses materiais são definidos 

como hidrocolóides irreversíveis, ou também: 

 

A) Hidroxiapatita. 

B) Alginato. 

C) Cimento restaurador. 

D) Poliéter. 

 

35) No que se refere à esterilização, é CORRETO 
afirmar: 

 

A) Elimina completamente todos os tipos de células, 
esporos e vírus. Ideal para objetos inanimados 
que serão utilizados em procedimentos onde 
entrará em contato com pele e/ou mucosa do 
paciente. 

B) Elimina completamente todos os tipos de células, 
exceto os esporulados. Ideal para objetos 
inanimados que serão utilizados em 
procedimentos onde entrará em contato com 
pele e/ou mucosa do paciente. 

C) Elimina completamente todos os tipos de células, 
exceto os esporulados e vírus. Ideal para objetos 
animados que serão utilizados em 
procedimentos onde entrará em contato com 
pele e/ou mucosa do paciente. 

D) Elimina parcialmente as células, esporos e vírus. 
Ideal para objetos inanimados que serão 
utilizados em procedimentos onde entrará em 
contato com pele e/ou mucosa do paciente. 

 

36) O escavador de dentina é usado em um 
procedimento bastante comum na clínica diária.  
Sabendo disso e com base em seus 
conhecimentos, assinale a alternativa que 
corresponde à função desse instrumental. 

 

A) Auxilia na remoção da fratura dental. 

B) Auxilia na remoção da polpa dental.  

C) Auxilia na remoção do esmalte dental. 

D) Auxilia na remoção da cárie dental. 
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37)  Analise a imagem e marque a alternativa que 

corresponde às estruturas do aparelho de raios 

X. 

 

 
 

A) 1- base, 2- cone localizador, 3- painel de controle, 

4- tubo de raio x. 

B) 1- tubo de raio x, 2- painel de controle, 3- base, 

4- cone localizador. 

C) 1- tubo de raio x, 2- base, 3- painel de controle, 

4- cone localizador. 

D) 1- tubo de raio x, 2- cone localizador, 3- painel de 

controle, 4- base.7 

 

38) Muitas doenças que afetam a saúde do homem 

são provocadas por microrganismos que se 

desenvolvem na sujidade. A lavagem da roupa 

tem a finalidade primordial de praticar a mais 

completa higiene, eliminando a sujeira fixada na 

roupa, deixando-a com aspecto e cheiro 

agradáveis, confortável para o uso e com níveis 

microbiológicos reduzidos aos limites aceitáveis, 

ou seja, livre de patógenos em quantidade e 

qualidade suficientes para transmitir doenças.  

Assinale a alternativa que descreve o ato que 

NÃO deve ser executado quanto ao assunto 

mencionado. 

 

A) A roupa deve ser embalada no local onde foi 

usada e transportada em sacos resistentes e 

bem vedados para impedir vazamentos. 

B) A roupa suja deve ser manuseada e sacudida o 

máximo possível, para evitar a contaminação 

microbiana. 

C) Na separação, é indispensável que todas as 

peças de roupa sejam, cuidadosamente abertas, 

para a retirada de quaisquer objetos que por 

ventura estejam em meio às roupas. 

D) A roupa contaminada deve ser lavada 

separadamente das roupas de uso pessoal e o 

seu tecido deve permitir o uso de detergente para 

roupas, água quente e/ou agente químico.  

 

39) As orientações de limpeza e desinfecção na 

presença de matéria orgânica passadas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), são, EXCETO: 

 

A) Aplicar solução de hipoclorito de sódio a 1% 

sobre a matéria orgânica e aguardar cinco 

minutos. 

B) Remover com auxílio de papel-toalha ou pano, 

que deve ser descartado. 

C) Proceder à limpeza com água e sabão. 

D) Utilizar mão coberta com luvas sobre superfícies 

inanimadas. 

 

40)  O prontuário clínico é um documento 

fundamental e obrigatório. É composto de toda a 

documentação produzida em função do 

tratamento dentário, como fichas clínicas, 

radiografias, modelos, traçados, cópias de 

receitas, descrição dos procedimentos, etc. O 

prontuário deve ser legível, podendo ser 

manuscrito, datilografado ou digitado; além 

disso, deve conter: 

 

I. Nome completo de todos os cirurgiões-dentistas 

que atenderam o paciente, com o registro no 

Conselho Regional de Odontologia (CRO) e 

endereço comercial. 

II. Identificação do paciente: nome completo, 

naturalidade, estado civil, sexo, local e data do 

nascimento, profissão, endereço comercial e 

residencial. 

III. História clínica: queixa principal, hábitos, história 

atual da doença e antecedentes pessoais e 

familiares. 

IV. Foto e exames dos familiares dos pacientes que 

contém lesões bucais. 

 

Segundo a ANVISA, é CORRETO afirmar: 

 

A) I, III apenas. 

B) II, IV apenas. 

C) II, III, IV apenas. 

D) I, II, III apenas. 

 


