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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Uma boa higiene oral diminui o risco de desenvolvimento
de problemas bucais e dentários. O fumo, o consumo de álcool e a
má alimentação têm relação direta com doenças da boca. Estudos
científicos também comprovam que a saúde bucal tem relação com
a saúde geral, pois a boca interage com todas as estruturas do corpo.
As más condições de higiene da boca podem causar doenças bucais,
que, por sua vez, podem acarretar ou agravar doenças
cardiovasculares e diabetes.

Portal Brasil. Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Considerando-se o texto apresentado e informações estatísticas
acerca das condições da saúde oral no Brasil, o principal problema
bucal observado no país é

A a fissura labiopalatal, distúrbio do desenvolvimento orofacial
que pode dar origem a problemas funcionais.

B a má oclusão dentária, que pode se apresentar sob a forma de
mordida cruzada ou de sobremordida, entre outras.

C o câncer bucal, enfermidade que afeta, de forma
preponderante, adultos com mais de quarenta anos de idade.

D a doença periodontal, cujas manifestações mais graves
ocorrem, predominantemente, em pessoas adultas.

E a cárie dentária, que atinge aproximadamente metade das
crianças brasileiras de doze anos de idade.

QUESTÃO 22

Como principal estratégia de planejamento para a melhoria das
condições de saúde bucal no Brasil, o Ministério da Saúde mantém,
desde 2003, o Programa

A Brasil Carinhoso.
B Brasil Sorridente.
C Saúde da Família.
D Saúde Bucal para Idosos.
E Mais Médicos.

QUESTÃO 23

O governo federal busca desenvolver, desde a Constituição Federal
de 1988, um modelo de atenção à saúde baseado nos princípios da
universalidade, da equidade e da integralidade, que começou a ser
implementado com a regulamentação do

A Sistema Único de Saúde (SUS).
B Programa Saúde da Família.
C Programa Pacto pela Saúde.
D Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
E Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência

Social (INAMPS).

QUESTÃO 24

Com a finalidade de estudar os fatores que determinam a
distribuição, a frequência e a propagação das doenças que afetam
a boca, a epidemiologia bucal baseia-se em índices, como o
CPO-D, que é utilizado na avaliação

A da quantidade de cáries observadas em dentição decídua.
B da higiene oral e de problemas periodontais em adultos.
C da incidência de casos de câncer bucal em fumantes.
D da ocorrência de dentes cariados, perdidos ou obturados em

um indivíduo.
E do grau de corrosão em dentes cariados em pessoas idosas.

QUESTÃO 25

De acordo com a legislação que dispõe sobre a atuação de

trabalhadores de saúde bucal na atenção básica por meio

do Programa Saúde da Família, é de competência do auxiliar de

consultório odontológico

A realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde

bucal, entre eles, cirurgias ambulatoriais de baixo risco.

B atuar em ações de promoção e prevenção em saúde bucal para

famílias, grupos e indivíduos.

C realizar diagnóstico a fim de obter o perfil epidemiológico para

planejar ações de promoção da saúde bucal.

D conduzir o tratamento de afecções bucais, mesmo quando for

necessário encaminhar o usuário a outros níveis de assistência.

E coordenar ações coletivas voltadas à promoção da saúde e ao

tratamento de doenças bucais de baixa gravidade.

QUESTÃO 26

Conforme a classificação de Black, assinale a opção correta.

A Classe I – cavidade preparada nas faces proximais de

pré-molares e molares.

B Classe II – cavidade preparada em região de má coalescência

de esmalte, cicatrículas e fissuras.

C Classe III – cavidade preparada no terço gengival, não de

cicatrículas, das faces vestibular e lingual de todos os dentes.

D Classe IV – cavidade preparada nas faces proximais dos

incisivos e caninos, com remoção e restauração do ângulo

incisal.

E Classe V – cavidade preparada nas faces proximais dos

incisivos e caninos, sem remoção do ângulo incisal.

QUESTÃO 27

Com relação aos princípios básicos de cirurgia bucal, assinale a

opção correta.

A Após a remoção de um dente, o auxiliar deve fazer a aspiração

rigorosa do alvéolo dentário, mantendo-o seco até o final da

cirurgia.

B O soro fisiológico utilizado em cirurgias deve estar aquecido

à temperatura de 37 ºC, para não causar choque térmico no

paciente.

C O campo fenestrado disposto sobre o paciente durante uma

cirurgia tem como finalidade principal não contaminar sua

roupa.

D Após sua utilização, devem-se descartar agulhas de uso único

em recipientes rígidos e dotados de tampa, postos

posteriormente no lixo.

E O fórceps n.º 18 L é o instrumento adequado para a exodontia

do terceiro molar superior direito.
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QUESTÃO 28

Acerca dos princípios de odontopediatria, assinale a opção correta.

A Caso seja necessária a realização de exames radiológicos em
crianças, a tomografia é preferível à radiografia, devido à
menor quantidade de radiação emitida.

B A dentição decídua é composta de oito incisivos,
quatro caninos e oito pré-molares, totalizando vinte dentes.

C Os procedimentos de ortodontia preventiva podem ser
iniciados em crianças ainda com dentição decídua.

D A quantidade de anestesia administrada a uma criança deve ser
maior que a aplicada em um adulto, devido à velocidade do
metabolismo fisiológico infantil.

E Dentes decíduos que tenham sofrido avulsão por traumatismo
devem ser reimplantados o mais rapidamente possível.

QUESTÃO 29

A respeito dos tratamentos endodôntico e periodontal, assinale a
opção correta.

A Devem-se evitar instrumentos ultrassônicos na raspagem da
região supragengival.

B Para evitar gengivites, recomenda-se que as grávidas realizem
bochechos frequentes com clorexidina a 0,12%.

C O uso de instrumentação endodôntica rotatória deve ser
evitada, pois aumenta o tempo necessário ao tratamento.

D O sangramento gengival espontâneo é um sinal comum em
periodontites agudas.

E As limas endodônticas possuem padronização de cor e, por
convenção, as limas escuras são as de menor calibre.

QUESTÃO 30

Em um consultório odontológico, cabe ao auxiliar de saúde bucal 

A efetuar a manutenção de instrumentos e equipamentos de uso
odontológico.

B efetuar o balanço contábil do consultório.

C emitir, carimbar e assinar atestados de comparecimento.

D contratar os profissionais odontólogos de uma clínica.

E emitir notas fiscais do consultório.

QUESTÃO 31

As ações coletivas em saúde bucal

A visam à ionização da água para a prevenção da cárie, de acordo
com as ações adotadas nas políticas públicas.

B podem ser realizadas em escolas, para que se promovam
atividades que estimulem a reflexão acerca da higiene oral.

C consistem em atividades que visam à recuperação da saúde
bucal, por meio do uso exclusivo de produtos não fluoretados.

D devem promover a realização de procedimentos curativos,
como a remoção de todos os elementos dentais cariados.

E devem ser desenvolvidas exclusivamente pela sociedade civil
e articuladas com instituições empresariais.

QUESTÃO 32

Voltadas à prevenção da cárie e da gengivite, as atividades de
higiene bucal supervisionada, realizadas em serviços de saúde, têm
como objetivo promover o aprendizado dos procedimentos
necessários à manutenção da saúde bucal, entre eles, a escovação
adequada das superfícies dentais oclusais, que deve ser executada 

A até induzir o sangramento das papilas e estimular a cicatrização
do tecido gengival.

B comprimindo-se fortemente as gengivas interdentais.
C por meio de movimentos suaves de vai e vem.
D pressionando-se as cerdas da escova dental da ponta dos dentes

até a gengiva.
E com movimentos circulares, pressionando-se fortemente a

escova.

QUESTÃO 33

A remoção da placa dental é essencial para a prevenção da cárie e
da doença periodontal. Considerando-se essa informação, é correto
afirmar que a placa dental

A subgengival depositada sobre os dentes por cerca de vinte e
quatro horas constitui cálculo ou tártaro.

B supragengival é formada por restos alimentares depositados
sobre a gengiva e a língua.

C pode se formar sobre dentes humanos mesmo na ausência de
ingestão oral de alimentos.

D é visível desde o período inicial de formação, podendo ser
identificada duas horas após a limpeza.

E pode ser inibida a partir de uma dieta consistente e fibrosa, que
exige mastigação mais vigorosa.

QUESTÃO 34

A fim de desestruturar os microrganismos aderidos, o controle
mecânico individual do biofilme dental deve ser realizado por meio
de escovações, do uso do fio dental e de outros agentes de limpeza
interproximal. Para que a remoção de biofilme seja realizada sem
trauma no esmalte, na língua e no tecido gengival, recomenda-se
que sejam utilizadas escovas dentais

A com cerdas macias ou de maciez média, achatadas e
organizadas em múltiplos tufos.

B de cerdas macias que estão contraindicadas para higienização
do ventre da língua.

C interproximais, que substituem o fio dental na limpeza dos
espaços interdentais muito estreitos.

D manuais, as quais apresentam eficácia comprovadamente maior
que a das escovas elétricas.

E com cerdas duras e de extremidades retas, que promovem
remoção mais completa e segura.

QUESTÃO 35

Doenças periodontais podem ser evitadas por meio de ações
preventivas, entre elas,

A aplicação de selantes de fóssulas e fissuras.
B bochechos com solução de clorexidina a 0,12%.
C raspagem cirúrgica das bolsas periodontais.
D aplicação tópica de flúor.
E extrações seriadas.
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QUESTÃO 36

A respeito da doença periodontal e dos múltiplos aspectos a ela
relacionados, julgue os itens a seguir.

I A doença periodontal é uma enfermidade que acomete os

tecidos de sustentação dental.
II A periodontite avançada pode ser paralisada e curada por meio

de raspagem e alisamento radicular.
III As lesões de furca são caracterizadas pela perda óssea na

região interproximal dos dentes anteriores.
IV A gengivite é evidenciada quando uma ou várias unidades

gengivais em volta de um dente sangram em resposta à
sondagem.

V A periodontite juvenil é um distúrbio periodontal que afeta a
dentição decídua.

Estão certos apenas os itens

A I, II e III.

B I, II e IV.

C I, III e V.

D II, IV e V.

E III, IV e V.

QUESTÃO 37

Para avaliar a profundidade da bolsa periodontal, deve-se usar

A cureta Gracey 7/8.

B sonda milimetrada.

C periótomo.

D Hollenback.

E sonda exploradora.

QUESTÃO 38

Como método de prevenção contra o surgimento de cárie em sulcos

e fissuras, realiza-se

A aplicação de verniz cavitário.

B aplicação de selante.

C restauração oclusal em resina.

D restauração oclusal em amálgama.

E aplicação de faceta em porcelana.

QUESTÃO 39

O instrumento periodontal indicado para realizar a raspagem e o
alisamento radicular dos dentes anteriores é denominado

A cureta Gracey 7/8.

B cinzel.

C sonda exploradora.

D cureta McCall 17/18.

E cureta Gracey 5/6.

QUESTÃO 40

Os bochechos com solução de flúor são indicados para indivíduos
com alta prevalência de cárie, sendo utilizados também como
medida preventiva em ações coletivas em saúde bucal. Assinale a
opção que apresenta, respectivamente, a concentração de solução
de fluoreto de sódio utilizado em bochechos fluoretados, a
periodicidade com que estes devem ser realizados e a duração
recomendada de cada bochecho.

A 0,05% – diariamente – 1 minuto
B 0,05% – semanalmente – 5 minutos
C 0,5% – diariamente – 1 minuto
D 0,5% – semanalmente – 5 minutos
E 0,05% – mensalmente – 1 minuto

QUESTÃO 41

Utilizada na limpeza e desoxidação de objetos e componentes, a
cuba ultrassônica é preenchida com água até o nível indicado para
que os materiais possam permanecer imersos por um tempo
determinado. Com relação ao funcionamento da cuba ultrassônica
na limpeza completa de instrumentais, julgue os itens a seguir.

I São geradas, por vibrações em alta frequência, microbolhas,
que se chocam e se rompem.

II O resfriamento constante do líquido regula a liberação de
energia pelo processo de cavitação.

III O fenômeno da cavitação é associado à ação do calor e
do detergente enzimático.

IV O enxágue por spray e a drenagem por sucção automática são
controlados e programados.

V Jatos microscópicos de alta energia auxiliam na quebra das
ligações entre a sujidade e o instrumento.

Estão certos apenas os itens

A I, II e IV.
B I, III e IV.
C I, III e V.
D II, III e IV.
E II, IV e V.

QUESTÃO 42

Alguns materiais utilizados na odontologia têm a propriedade de
acumular energia, quando submetidos a estímulos estressores, sem
sofrer ruptura. Parte desses materiais sofre, durante esse processo,
deformação elástica, retornando, após a interrupção do estímulo,
à forma original, devido à

A resistência.
B fadiga.
C deformação.
D resiliência.
E difusidade.

QUESTÃO 43

As resinas compostas utilizadas para restaurar elementos dentários
sofrem uma reação quando expostas à luz na região azul do
espectro, provocando a interação da sua molécula fotossensível com
a amina iniciadora. Esse processo é denominado

A reação de fotopolimerização.
B energia de ativação.
C tomada de presa.
D reação de contração.
E contração de polimerização.
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QUESTÃO 44

A esterilização, por processo físico, de instrumentos metálicos
contaminados pela deposição de aerossóis constituídos por sangue,
saliva, tecidos e fluidos orgânicos, entre outros, deve ser realizada
por meio de

A calor por convexão mecânica por trinta minutos.

B calor seco por quarenta minutos.

C calor úmido pressurizado por sessenta minutos.

D alto vácuo por vinte minutos.

E vapor saturado sob pressão por trinta minutos.

QUESTÃO 45

Para que o trabalho do cirurgião-dentista se desenvolva com mais
qualidade e produtividade, preservando também a saúde do
profissional, foram concebidas diversas estratégias, como o sistema
quatro mãos, baseado na atuação coordenada entre dentistas e
auxiliares, e as ações de ergonomia odontológica. Entre os objetivos
da ergonomia odontológica aplicada ao trabalho realizado em
equipe inclui-se a

A orientação à equipe acerca dos procedimentos para o aumento
da produtividade durante intervenções.

B prescrição de exercícios a serem realizados pela equipe no
horário de lazer, com o objetivo de melhorar seu preparo
físico.

C organização de um ambiente clínico esteticamente agradável,
por meio de mudanças na decoração do espaço.

D reformulação do ambiente clínico a fim de propiciar mais
conforto ao paciente durante o atendimento.

E realização, por parte dos profissionais, de exercícios para
prevenir a fadiga visual, física e psíquica durante o trabalho.

QUESTÃO 46

O instrumento odontológico utilizado para preencher cavidades
dentárias com material curativo ou restaurador é denominado

A brunidor.

B calcador espatulado.

C escavador dentinário.

D espátula flexível.

E cureta.

QUESTÃO 47

A detecção de falhas no equipamento de esterilização relacionadas
à penetração do calor em estufas ou em autoclaves e a identificação
dos pacotes esterilizados, podem ser realizadas com o emprego de

A fita termocrômica interna ou externa.

B indicador biológico.

C indicador termo-mecânico.

D integrador de qualificação térmica.

E dosimetria de radiação.

QUESTÃO 48

A manutenção preventiva evita a depreciação precoce dos
equipamentos e contribui na redução de gastos com visitas técnicas
desnecessárias. Um dos procedimentos preventivos que podem ser
realizados de modo rotineiro pelo auxiliar de consultório é a

A verificação do sistema de colimação do aparelho de raios X
odontológico.

B drenagem da água residual do reservatório de ar do filtro no
compressor de ar.

C lubrificação a óleo do motor da cadeira odontológica.
D inspeção periódica da lâmpada com um radiômetro.
E aferição da pressão da câmara interna e ajuste da resistência

da autoclave.

QUESTÃO 49

Os hidrocoloides irreversíveis são materiais que tomam presa de um
estado fluido para um estado sólido. Esse tipo de material, muito
utilizado na área de prótese, é comumente conhecido como

A alginato.
B silicone.
C godiva.
D resina.
E gesso odontológico.

QUESTÃO 50

Sabendo-se que há embalagens próprias para cada um dos
processos de esterilização empregados na odontologia, é correto
afirmar que o instrumental a ser esterilizado em autoclave deve ser
embalado em

A papel de polipropileno.
B caixa metálica com tampa.
C bandeja metálica envolta em papel alumínio.
D papel tipo Kraft.
E papel crepado.

QUESTÃO 51

Com relação aos preceitos do Código de Ética Odontológica e do
Código de Processo Ético Odontológico, julgue os itens a seguir.

I É direito do técnico em saúde bucal e do auxiliar em saúde
bucal recusar-se a exercer a profissão em condições de trabalho
que não sejam dignas, seguras e salubres.

II Constitui quebra de sigilo profissional comunicar ao Conselho
Regional e(ou) às autoridades sanitárias condições de trabalho
indignas, inseguras e insalubres.

III Não constitui infração ética delegar a técnicos ou a auxiliares
a realização de procedimentos exclusivos do cirurgião-dentista
desde que não sejam complexos.

IV É permitido ao técnico em saúde bucal remover suturas de
pacientes odontológicos, desde que sob a supervisão do
cirurgião-dentista.

Estão certos apenas os itens

A I, II e III.
B I, II e IV.
C I e IV.
D II e III.
E III e IV.
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QUESTÃO 52

No que se refere aos aspectos anatômicos da face, assinale a opção
correta.

A A divisão mandibular do nervo trigêmeo produz a inervação
sensitiva dos dentes, mas não do periodonto.

B A estrutura óssea na região dos dentes maxilares é mais
comumente do tipo cortical.

C Lesões no nervo trigêmeo levam à perda do movimento ocular,
sem causar danos sensoriais aos olhos.

D A maxila, estrutura formada pelos maxilares direito e esquerdo,
é o segundo maior osso da face.

E A maxila é a estrutura óssea mais forte da face, seguida da
mandíbula.

QUESTÃO 53

Alterações na textura da superfície da língua caracterizadas pela
presença de sulco central ao longo da linha média da superfície
dorsal, a partir do qual surgem sulcos menores, são manifestações
anatômicas presentes na

A língua fissurada.
B língua geográfica.
C papilite lingual transitória.
D anquiloglossia.
E língua pilosa.

QUESTÃO 54

Entre as manifestações clínicas bucais que ocorrem em pessoas
infectadas com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), as mais
frequentes são

A o herpes simples e o condiloma acuminado.
B a leucoplasia pilosa e o linfoma não-Hodgkin.
C o herpes simples e a verruga vulgar.
D a leucoplasia pilosa e o condiloma acuminado.
E o linfoma não-Hodgkin e a verruga vulgar.

QUESTÃO 55

Com relação ao fungo Candida albicans e às manifestações clínicas
associadas a infecções por ele causadas, assinale a opção correta.

A A Candida albicans se fixa nas células epiteliais humanas na
forma de pseudo-hifas, mas invade os tecidos mais profundos
na forma de leveduras.

B A candidose pseudomembranosa manifesta-se na forma de
placas multifocais esbranquiçadas insuscetíveis de remoção por
meio de raspagem.

C Embora cresça também nas membranas mucosas dos tratos
intestinal e geniturinário, o fungo Candida albicans causa
danos somente à cavidade bucal.

D A imunossupressão torna a pele dos indivíduos mais propensa
a infecções por Candida, sem afetar a suscetibilidade das
membranas mucosas a essas infecções.

E Com prevalência variando de 3% a 48% em adultos sadios, a
Candida albicans é a espécie de fungo mais comum tanto em
pacientes infectados como em portadores saudáveis.

QUESTÃO 56

Considerando-se que há uma ampla distribuição de herpes-vírus na
natureza e que são patogênicas para seres humanos oito espécies
desses vírus, cujas manifestações clínicas variam de modo
significativo, é correto afirmar que o herpes-vírus

A simples tipo 2 está relacionado a infecções na genitália e é
transmitido por contato sexual, não causando, por esse motivo,
lesão na mucosa bucal.

B causa, não importando a espécie do vírus, infecções graves e
não autolimitadas, que, por isso, requerem a administração de
antivirais sistêmicos.

C simples tipo 1 é disseminado principalmente por saliva
infectada ou por lesões orais e que o portador desse tipo de
vírus se torna imune após a infecção primária.

D simples tipo 1 provoca infecção primária normalmente em
crianças e adolescentes, causando a estomatite ulcerativa
primária, que afeta a mucosa oral e a região perioral.

E varicela zoster causa, em fase primária, uma infecção
denominada varicela ou catapora, podendo ser reativado e
provocar, em fase secundária, a herpes zoster.

QUESTÃO 57

Quanto à profilaxia antimicrobiana para endocardite bacteriana, é
correto

A não prescrever antibiótico a portadores de prótese cardíaca
com história prévia de endocardite bacteriana, pois esses
pacientes não requerem profilaxia.

B não prescrever antibiótico a pacientes com condições cardíacas
de alto risco à endocardite bacteriana, em procedimentos que
envolvam a manipulação do tecido gengival.

C prescrever antibiótico a pacientes com cardiopatia congênita
cianótica corrigida que evolui com lesão residual, mas
dispensar seu uso no caso de cardiopatia congênita corrigida
com material protético.

D prescrever clindamicina, na dosagem de 600 mg, para adultos,
e de 20 mg/kg, para crianças, quando o paciente que requerer
profilaxia for alérgico à penicilina.

E prescrever amoxicilina, na dosagem de 1 g, para adultos, e de
50 mg/kg, para crianças, sempre que houver indicação de
profilaxia e não houver restrições ao uso dessa substância.

QUESTÃO 58

Considerando a importância do odor bucal sobre a saúde física,
social e emocional do indivíduo, o conhecimento dos fatores
associados ao desenvolvimento da halitose é fundamental para seu
diagnóstico e monitoramento terapêutico. Assinale a opção que
apresenta o principal fator da causa da halitose.

A saburra lingual

B cárie dentária

C sinusite crônica

D periodontite

E alterações do trato gastrintestinal
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QUESTÃO 59

Considerando-se as medidas de suporte básico de vida nos casos de

obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, a manobra de

Heimlich deve ser executada

A por meio de compressões sobre o esterno (linha intermamilar),

em caso de paciente obeso ou de gestante no terceiro semestre

de gravidez.

B se o paciente for capaz de tossir e de respirar, mas houver

obstrução leve em suas vias aéreas.

C por dois socorristas, um dos quais deve se posicionar diante do

paciente, para ajudá-lo na expulsão do corpo estranho.

D no caso de obstrução grave das vias aéreas em paciente

inconsciente, mesmo que este seja capaz de respirar.

E em paciente posicionado em decúbito dorsal sobre uma

superfície rígida, preferencialmente no solo.

QUESTÃO 60

No que se refere aos aspectos fisiológicos da saliva, bem como às

alterações relacionadas à produção dela, julgue os itens a seguir.

I A glândula parótida é a principal responsável pela secreção de

saliva.

II Denomina-se xerostomia a sensação de secura na boca.

III O termo assialia refere-se à ausência de secreção de saliva.

IV A produção diária normal de saliva varia entre 500 mL e

600 mL.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I, II e III.

C I e IV.

D II, III e IV.

E III e IV.

Espaço livre


