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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém
40 questões.

2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a
correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta assinalada na
prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos correta-
mente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. As provas terão a duração de quatro horas, já incluídas nesse tempo a marcação do
cartão-resposta e a coleta da impressão digital.

5. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
de prova e poderá levar o caderno de prova somente no decurso dos

últimos anteriores ao horário determinado para o término da prova,
desde que permaneça em sala até esse momento.

6.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05. 

Por uma noite em silêncio
Ninguém gosta de admitir que ronca, mas as estatísti-

cas  são  inequívocas:  45% dos  adultos  roncam  ocasional-
mente,  e 25% fazem barulho todas as noites. O incômodo 
causado ao parceiro de cama está entre os menores proble-
mas relacionados ao ronco.

A serraria noturna pode ser sinal de apneia, um preo-
cupante distúrbio associado a males como hipertensão e dia-
betes. O ronco é produzido pela vibração do palato (o céu da 
boca) e da úvula (a “campainha”) quando essas estruturas 
relaxam e estreitam a garganta.  Se a pessoa respira pela 
boca, o som produzido pela passagem do ar chega a atingir 
85 decibéis, níveis de ruído equivalente ao som do trânsito 
em uma avenida movimentada. A apneia ocorre quando os 
músculos da garganta relaxam a ponto de fechar a faringe e 
interromper a respiração por mais de dez segundos. Ao lon-
go da noite, o apneico volta a respirar durante o que os médi-
cos chamam de microdespertares. São momentos breves em 
que se sai das fases mais profundas do sono, comprometen-
do a qualidade do descanso. “Algumas pessoas estão sem-
pre cansadas, mas passam anos sem saber que a apneia é 
a responsável”,  diz a pneumologista Luciana Palombini,  do 
Instituto do Sono, em São Paulo. [...] 
VEJA. São Paulo, 29 de ago. 2012. p. 124. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O título do texto “Por uma noite em silêncio” revela a posi-
ção do enunciador em relação ao tema desenvolvido. Con-
siderando-se as ideias do texto e a construção do título, 
depreende-se que o autor

(A) reconhece que a  apneia  é um tipo de distúrbio  do 
sono capaz de levar o indivíduo à morte repentina. 

(B) verifica que o ronco é uma realidade de quase meta-
de dos brasileiros adultos. 

(C) acredita que o sono deve ser  tranquilo para que a 
pessoa possa descansar. 

(D) constata que a ciência condiciona o sono do indivíduo 
por meio de exercícios de repetição. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “Ninguém gosta de admitir que ronca” está im-
plicada a ideia de que o

(A) ronco é socialmente malvisto. 

(B) distúrbio do sono interfere na formação do caráter. 

(C) ruído grave da respiração decorre de uma deficiência 
das cordas vocais. 

(D) som rouco da garganta prejudica o desempenho pro-
fissional no dia a dia. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, as informações que estão entre parênteses têm 
a função de

(A) criticar  os portadores de distúrbios relacionados ao 
sono. 

(B) indicar a localização física de órgãos relacionados à 
alimentação. 

(C) convencer o interlocutor a acreditar na veracidade da 
explicação dada no período. 

(D) esclarecer ao leitor leigo o significado de palavras es-
pecíficas do campo científico. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “apneia”, no texto, deve ser entendida como

(A) alterações biológicas da pressão arterial. 

(B) momentos breves do despertar do sono. 

(C) barulho decorrente do sono profundo.

(D) suspensão momentânea da respiração. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, a citação da fala da pneumologista Luciana Pa-
lombini contribui para

(A) confrontar diferentes pontos de vista. 

(B) ratificar a afirmação sobre a qualidade do sono. 

(C) apresentar um exemplo específico do cotidiano. 

(D) esclarecer um conceito médico. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_fundamental
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
08.

Fenômeno da Lua azul acontece hoje
Acontecerá hoje (31/08/2012) o fenômeno da Lua azul. 

Ele só ocorre quando há uma segunda Lua cheia no mesmo 
mês. A primeira delas aconteceu em 2 de agosto desse ano.

A Lua azul ocorre a cada dois anos, aproximadamente. 
Antes da Lua azul que acontecerá hoje, o fenômeno ocorreu 
em dezembro de 2009, há dois anos e oito meses. A próxima 
será em julho de 2015, daqui a dois anos e onze meses. 

[...] 
A Lua azul  ocorre porque o período de fases  da Lua 

dura 29,5 dias. No entanto, o nosso mês dura 30 ou 31 dias, 
com exceção de fevereiro.  Portanto,  como o ciclo da Lua é 
menor, é possível que aconteçam duas Luas cheias em um 
mesmo mês.

Apesar  do  nome,  a  Lua  não  estará  azul  hoje.  Assim 
como não costuma estar. A coloração azulada é muito rara e 
só acontece quando a atmosfera contém partículas em sus-
pensão maiores do que o comprimento de onda da luz verme-
lha na alta atmosfera. Por exemplo, quando ocorrem erupções 
vulcânicas ou incêndios florestais muito grandes, quando es-
sas partículas são produzidas. Dessa forma, a luz vermelha é 
absorvida e deixa passar a luz azul.

O fenômeno ficou conhecido como Lua azul por um erro 
ocorrido  em 1946,  quando um astrônomo amador  escreveu 
para uma revista sobre Luas azuis enquanto se referia ao fe-
nômeno das duas Luas cheias em um único mês. Logo, dife-
rente do que o nome indica, a Lua não terá um brilho mais in-
tenso, nem uma coloração azulada. Ela apenas estará cheia e 
poderá ser vista de qualquer lugar do mundo. 
Disponível em: <http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/fenomeno-da-lua-
azul-acontece-hoje-31082012-28.shl>. Acesso em: 31 ago. 2012. 
(Adaptado). 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  expressão  “Lua  azul”  é  uma  metáfora  inadequada 
porque 

(A) a luz que incide sobre o satélite é uma luz branca 
advinda do Sol. 

(B) o tom azulado atribuído à lua deve-se a partículas de 
cinza vulcânica presentes no ar.

(C) a ocorrência do fenômeno é captada por telescópios 
com capacidade de registro multicor. 

(D) o  aparecimento  de  duas  luas  cheias  no  mês 
independe da coloração percebida pelo olho humano. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o texto, o que explica cientificamente a ocorrência 
da Lua azul é o fato de

(A) a ocorrência da luz azulada estar restrita ao período 
da noite. 

(B) a  erupção  de  vulcões  ativos  ser  rara  na  crosta 
terrestre.

(C) o ciclo orbital lunar ser menor do que a rotação da 
Terra. 

(D) o  movimento  da  Lua  influenciar  fenômenos 
ambientais. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o vocábulo “logo”, no último parágrafo, introduz 
uma ideia de

(A) conclusão a respeito do nome atribuído ao fenômeno 
lunar duplo. 

(B) consequência da representação cultural da lua pelos 
povos.

(C) comparação de duas posições teóricas sobre a órbita 
lunar. 

(D) alternância a respeito das fases da lua no calendário 
ocidental.

Leia o texto a seguir para responder às questões 09 e 10.

Disponível em: <http://www.unimed.com.br/pct/index.jsp?
cd_canal=44810&cd_secao=34376&cd_materia=39820>. Acesso: 29 
maio 2012. (Adaptado). 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A mensagem divulgada pela propaganda, ao relacionar o 
enunciado e a imagem, é a seguinte:

(A) a preservação do rio depende da obediência à lei da 
pesca. 

(B) a campanha enaltece a beleza da mulher frequentadora 
das praias do Araguaia. 

(C) a  utilização  das  praias  do  rio  Araguaia  fomenta  o 
turismo de lazer. 

(D) a fiscalização ambiental ainda é precária nas margens 
do rio. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A frase “Não importa qual a sua praia” diz respeito à

(A) variedade de espécies de peixes nativos da região do 
rio Araguaia. 

(B) mobilização  de  diversos  grupos  em  defesa  do  rio 
Araguaia. 

(C) exploração do rio para o comércio de areia nas áreas 
de preservação. 

(D) ocupação desordenada dos acampamentos ao longo 
das margens do rio. 

língua_portuguesa_fundamental
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CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma situação hipotética, um casal de idosos morado-
res em área de cobertura da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) participa do grupo de hipertensos e diabéticos pro-
movido pela enfermeira da Unidade Básica de Saúde. Du-
rante o encontro, observou-se que a glicemia do idoso es-
tava  muito  elevada.  Foi  agendada uma consulta  com o 
médico que, ao avaliá-lo, constatou alimentação irregular, 
pressão arterial alterada, risco para osteoporose e limita-
ção para as atividades da vida diária. O idoso foi encami-
nhado, para exames e atendimento, ao Centro de Refe-
rência ao Idoso do município. Qual princípio do SUS foi 
contemplado nesse caso?

(A) Regionalização. 

(B) Integralidade. 

(C) Controle social. 

(D) Universalidade. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto de 
representantes do governo, prestadores de serviço, profis-
sionais de saúde e usuários, e possui caráter

(A) consultivo. 

(B) informativo. 

(C) deliberativo. 

(D) normativo. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A saúde foi  assegurada como direito  universal  e  funda-
mental do ser humano pela 

(A) Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

(C) Constituição Federal de 1988. 

(D) Declaração de Alma-Ata, de 1978. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O desenvolvimento sustentável é um dos eixos estruturan-
tes da

(A) Política Nacional de Atenção Básica. 

(B) Política Nacional de Promoção da Saúde. 

(C) Política Nacional de Humanização. 

(D) Política Nacional de Vigilância Ambiental. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia refere-se ao estudo da distribuição e fre-
quência de doenças na população. Uma medida utilizada 
em epidemiologia para descrever a ocorrência de doenças 
é a

(A) prevalência. 

(B) letalidade. 

(C) mortalidade. 

(D) fecundidade. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“É uma estratégia para um cuidado integral e direcionado às 
necessidades de saúde da população, desenhando arranjos 
organizativos formados por ações e serviços de saúde com 
diferentes configurações tecnológicas e missões assisten-
ciais, articulados de forma complementar e com base terri-
torial” (Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011). Este 
enunciado define a organização de:

(A) redes de atenção à saúde. 

(B) vigilância à saúde. 

(C) sistemas de saúde. 

(D) promoção da saúde. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No nível de atenção secundário do SUS, as ações de saú-
de bucal são desenvolvidas 

(A) pelo Serviço de Atenção Secundária em Odontologia.

(B) pelo Núcleo de Assistência Integral em Odontologia.

(C) pela Clínica de Referência Odontológica. 

(D) pelo Centro de Especialidades Odontológicas. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Ges-
tão do SUS tem como diretrizes o acolhimento, a clínica 
ampliada, a cogestão e a

(A) valorização do trabalho e do trabalhador da saúde.

(B) indissociabilidade entre atenção e gestão. 

(C) promoção da transversalidade. 

(D) autonomia dos sujeitos. 

conhecimentos_saúde_pública_fundamental
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em função dos avanços na área da saúde pública, algu-
mas doenças transmissíveis, como a varíola e a poliomieli-
te,  encontram-se  erradicadas  no  Brasil.  Outras  doenças 
que apresentam tendência descendente são:

(A) malária e febre amarela. 

(B) raiva humana e tétano neonatal. 

(C) hepatite e meningite. 

(D) cólera e hanseníase. 
 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São vacinas administradas por via oral:

(A) BCG e tríplice viral. 

(B) tríplice bacteriana e febre amarela. 

(C) hepatite B e tetravalente. 

(D) Sabin e rotavírus. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_saúde_pública_fundamental
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ambiente  destinado  à  limpeza,  desinfecção  e  guarda 
dos materiais e das roupas utilizadas na assistência ao pa-
ciente e à guarda temporária de resíduos é:

(A) a rouparia. 

(B) a câmara-escura. 

(C) o expurgo. 

(D) a central de material e esterilização.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao  planejar  um  caso  de  exodontia,  o  cirurgião-dentista 
(CD) informa ao auxiliar que irá necessitar do fórceps de 
n. 18L. Isto quer dizer que o dente a ser extraído é um:

(A) incisivo central. 

(B) canino. 

(C) pré-molar. 

(D) molar. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um atendimento de urgência, o CD deverá realizar um 
procedimento de abertura coronária em um incisivo central 
superior. A ponta ativa da broca que deverá ser seleciona-
da, nessa situação, tem a forma: 

(A) esférica. 

(B) cilíndrica. 

(C) tronco-cônica. 

(D) de cone invertido. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao término da primeira sessão de um tratamento de canal, 
o CD realizará uma restauração provisória,  pois o trata-
mento  do canal  não será finalizado  nesta  sessão.  Qual 
material deverá ser preparado?

(A) Verniz de flúor. 

(B) IRM. 

(C) Hidróxido de cálcio. 

(D) Amálgama. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a broca representada a seguir.

Essa broca deve ser utilizada em caneta de

(A) alta rotação, para remoção de tecido cariado. 

(B) alta rotação, para procedimentos cirúrgicos. 

(C) baixa rotação, para acabamento de restaurações fo-
topolimerizáveis.

(D) baixa rotação, para remoção de tecido cariado.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na realização de exames radiográficos devem ser adota-
dos diversos mecanismos de proteção, já que os raios X 
podem provocar efeitos nocivos. Em um consultório, o uso 
de avental e colar plumbíferos serve para a radioproteção 
do

(A) profissional. 

(B) paciente. 

(C) auxiliar em saúde bucal (ASB). 

(D) técnico em saúde bucal (TSB).

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O CD realizará como controle da umidade do campo ope-
ratório o isolamento dos dentes anteriores superiores para 
fazer  um tratamento  estético.  Qual  o  meio  auxiliar  para 
manter o dique de borracha na região gengival dos dentes 
anteriores durante o tratamento? 

(A) Grampo 26. 

(B) Grampo 209. 

(C) Amarrias. 

(D) Espátula n. 1. 

auxiliar_consultório_dentário
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um atendimento clínico, o CD realiza uma restauração 
classe II de Black em um pré-molar. Além de um porta-ma-
triz, de qual outro acessório o CD necessitará para resta-
belecer o contorno e o ponto de contato do dente?

(A) Espátula n. 24. 

(B) Arco de Young. 

(C) Grampo n. 204. 

(D) Cunha de madeira. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem três tipos de processamento químico para os fil-
mes intraorais: método manual em câmara-escura, câma-
ra-escura portátil e processamento automático. Para o pro-
cessamento  do filme,  sem que  haja  danificação  de sua 
emulsão, utiliza-se um instrumento que tem a função de 
apreensão do filme. Qual é esse instrumento?

(A) Colgadura. 

(B) Cartela. 

(C) Cone. 

(D) Posicionador. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao realizar-se uma tomada radiográfica em uma criança, 
verifica-se  a  necessidade  do  filme  ser  mantido  manual-
mente em posição. Nesse caso, isto deverá ser feito pelo

(A) cirurgião-dentista. 

(B) acompanhante. 

(C) TSB. 

(D) ASB. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os dentes humanos podem ser classificados em incisivos, 
caninos, pré-molares e molares. Quais desses dentes não 
são encontrados na dentição decídua?

(A) Incisivos. 

(B) Caninos. 

(C) Pré-molares. 

(D) Molares. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma consulta de rotina, o CD verifica que o paciente 
está com uma restauração de amálgama infiltrada no den-
te 25. Qual é este dente?

(A) 2º pré-molar superior esquerdo. 

(B) 2º pré-molar superior direito. 

(C) 1º pré-molar superior esquerdo.

(D) 1º pré-molar superior direito. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O agente comunitário de saúde (ACS), em uma visita pela 
Estratégia da Saúde da Família (ESF), identifica uma pes-
soa adulta que apresenta a seguinte queixa: ao escovar os 
dentes, ocorre sangramento da gengiva e sente seus den-
tes completamente moles.  A destruição dos tecidos que 
sustentam o dente no osso é a 

(A) cárie aguda. 

(B) cárie crônica. 

(C) periodontite. 

(D) pulpite. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Não é raro o caso de crianças em torno de 0–3 anos apre-
sentarem-se  em  consultório  odontológico  com  várias 
lesões de cárie. Uma das possíveis causas deste proble-
ma se relaciona ao fato  de algumas mães alimentarem 
seus filhos em estado sonolento e, logo após, não realiza-
rem a higienização bucal. Durante o sono, a quantidade de 
saliva diminui, e as bactérias poderão causar a chamada

(A) cárie de sulco. 

(B) cárie de mamadeira. 

(C) cárie de recidiva. 

(D) cárie secundária. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O flúor de alguns materiais é liberado aos tecidos minerali-
zados dos dentes, tornando-os mais resistentes à desmi-
neralização. Qual dos produtos abaixo libera flúor?

(A) Pasta de hidróxido de cálcio. 

(B) Solução de hidróxido de cálcio. 

(C) Cimento de ionômero de vidro. 

(D) Agregado trióxido mineral (MTA). 
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) clas-
sifica e agrupa os resíduos de serviços de saúde e orienta 
quanto aos riscos. Os riscos estão ligados a agentes bioló-
gicos, químicos e físicos. Dentre os agentes apresentados 
a seguir, qual é considerado como risco físico? 

(A) Bactérias. 

(B) Vírus. 

(C) Produtos corrosivos. 

(D) Radiações ionizantes. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a manipulação do cimento de fosfato de zinco, o 
pó é dividido em várias porções indicadas nas instruções 
dos fabricantes. A mistura é iniciada pela adição de uma 
pequena quantidade  de  pó,  que  é  espatulada  vigorosa-
mente em uma ampla área da placa. Qual a finalidade de 
adicionar o pó por meio de pequenos incrementos ao líqui-
do?

(A) Diminuir a incorporação de pó. 

(B) Diminuir o tempo de trabalho. 

(C) Aumentar o tempo de trabalho e de presa. 

(D) Aumentar o tempo de trabalho e diminuir o tempo de 
presa. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código de Ética Odontológico (CEO) apresenta vários 
artigos que caracterizam direitos e deveres a serem obser-
vados pelos profissionais inscritos, sob o risco de aplica-
ção  de  penalidades  administrativas  ou,  até  mesmo,  de 
uma penalidade financeira. Segundo esse código, caracte-
riza-se como falta ética:

(A) propugnar pela harmonia na classe. 

(B) quebrar o sigilo profissional. 

(C) zelar pela dignidade do paciente. 

(D) denunciar o exercício ilegal. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um atendimento odontológico inicial, após exame físi-
co/clínico, o CD indicou a necessidade de um exame ra-
diográfico. Segundo a legislação vigente, a tomada radio-
gráfica, quando feita por um profissional da equipe auxiliar, 
é um procedimento

(A) exclusivo do ASB. 

(B) exclusivo do TSB. 

(C) permitido ao ASB e ao TSB. 

(D) permitido ao ASB, ao TSB e ao TPD.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Anvisa, por meio da RDC 306, classifica os resíduos dos 
serviços de saúde em diferentes grupos. Em que grupo de 
resíduos se enquadram os reveladores e fixadores?

(A) Grupo B. 

(B) Grupo C. 

(C) Grupo D. 

(D) Grupo E. 
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