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de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde 
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destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
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ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope 
de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma 
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www.institutoaocp.org.br 

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSERH/CH-UFPA

--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------------

Gabarito  Rascunho

Questão

Resp.

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

Questão

Resp.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



3     Técnico em Saúde Bucal

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Texto 1

Por que você ainda se lembra das coisas embaraço-
sas que fez na infância (e se sente péssimo)? 

Acredite, isso serve para que você não faça coisas 
bizarras novamente

Você está andando na rua e, de repente, lembra-
se de algo bizarro que aconteceu quando você tinha 
13 anos! Fique tranquilo, esses flashbacks são 
extremamente normais e têm até nome: “memória 
involuntária”. A psicóloga Jennifer Wild, do Centro 
de Oxford para Transtornos de Ansiedade e Trauma, 
disse ao BuzzFeed que esse tipo de comportamento 
é extremamente comum. “Depois de um trauma ou 
um evento embaraçoso, a maioria das pessoas tem 
essas lembranças”.

Já ouviu o termo memória seletiva? Segundo o 
professor Chris Brewin, do Instituto de Neurociência 
Cognitiva da UCL, nossos cérebros retêm as 
informações sobre eventos traumáticos e todos os 
sentimentos associados a isso. É uma espécie de 
sistema de punição e recompensa. “Seu cérebro 
lembra-se de experiências importantes – de perigo 
ou humilhação – para impedi-lo de fazer a mesma 
coisa novamente”, diz Brewin.

 Você aprende associando experiências com 
os resultados. Esta é a psicologia clássica. Ivan 
Pavlov, famoso psicólogo russo, costumava tocar um 
sino antes de alimentar seus cães. Eventualmente, 
os cães começaram a salivar na expectativa de 
alimentos apenas ao ouvir o som do sino.

A mesma coisa acontece com memórias 
traumáticas ou socialmente embaraçosas. Seu 
cérebro traz de volta sensações desagradáveis 
– medo e/ou vergonha – quando ele se encontra 
em uma situação semelhante à do evento original. 
“Nessas situações, ficamos cheios de adrenalina e 
isso aumenta a nossa consciência”, diz Wild.

É comum que essas memórias involuntárias 
ocorram alguns dias após o ocorrido, mas essas 
lembranças podem te acompanhar por um bom 
tempo.

Para a maioria das pessoas, as memórias 
involuntárias são apenas mais um modo de se sentir 
envergonhado e constrangido. Mas essas memórias 
também podem resultar em doenças cognitivas mais 

graves, como depressão e fobia social. Segundo 
Wild, se você não se sente à vontade para sair de 
casa após uma dessas lembranças, procure um 
especialista.

Retirado e adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Neu-
rociencia/noticia/2015/04/por-que-voce-ainda-lembra-das-coisas-emba-

racosas-que-fez-na-infancia-e-se-sente-pessimo.html>. 

QUESTÃO 01
Conforme o texto 1, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  Depois de um trauma ou evento constrangedor, 
todas as pessoas sempre carregam consigo as 
lembranças traumáticas. 

(B)  Todas as lembranças ruins nos acompanham 
durante a vida inteira.  

(C)  Embora as memórias involuntárias façam 
as pessoas se sentirem envergonhadas e 
constrangidas, essas sensações são as únicas 
consequências geradas. 

(D)  Durantes as situações traumáticas, nosso nível de 
adrenalina se reduz drasticamente, o que aumenta 
nossa consciência. 

(E)  Segundo Brewin, o cérebro lembra-se de 
experiências ruins relevantes para impedi-lo de 
realizar a mesma coisa outra vez. 

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra que pode substituir, sem causar 
prejuízo semântico, a palavra destacada em: 
“[...] lembra-se de algo bizarro que aconteceu 
quando você tinha 13 anos!”. 

(A)  Normal.
(B)  Habitual. 
(C)  Esquisito. 
(D)  Frequente. 
(E)  Usual. 
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QUESTÃO 03
Em “Eventualmente, os cães começaram a 
salivar na expectativa de alimentos apenas 
ao ouvir o som do sino [...]”, as palavras em 
destaque pertencem, respectivamente, às 
seguintes classes gramaticais: 

(A)  advérbio, substantivo e advérbio. 
(B)  verbo, advérbio e substantivo.
(C)  substantivo, substantivo e adjetivo.
(D)  advérbio, verbo e adjetivo. 
(E)  advérbio, advérbio e substantivo. 

QUESTÃO 04
Em “Segundo Wild, se você não se sente à 
vontade para sair de casa [...]”, os termos em 
destaque funcionam, respectivamente, como

(A)  conjunção subordinativa condicional e parte 
integrante do verbo. 

(B)  conjunção subordinativa condicional e pronome 
apassivador.

(C)  índice de indeterminação do sujeito e parte 
integrante do verbo. 

(D)  parte integrante do verbo e conjunção 
subordinativa condicional. 

(E)  conjunção subordinativa condicional e índice de 
indeterminação do sujeito. 

QUESTÃO 05
Em relação à crase utilizada em “[...] quando 
ele se encontra em uma situação semelhante 
à do evento original.”, assinale a alternativa 
correta.

(A)  O emprego da crase está adequado, pois o 
substantivo “situação” exige a presença da 
preposição antes dele. 

(B)  O emprego da crase está inadequado, pois o 
substantivo “situação” não admite a presença 
de preposição antes dele. 

(C)  O emprego da crase está adequado, pois o termo 
“semelhante” exige a presença da preposição 
depois dele e o termo situação, que está elíptico, 
admite artigo “a”. 

(D)  O emprego da crase está inadequado, pois não 
se utiliza crase antes de palavra masculina. 

(E)  O emprego da crase está inadequado, pois já 
houve o uso da preposição “de” após o termo 
“semelhante”, sendo redundante acrescentar a 
preposição “a”.

QUESTÃO 06
Em “[...] nossos cérebros retêm as 
informações sobre eventos traumáticos e 
todos os sentimentos associados a isso 
[...]”, as palavras destacadas apresentam 
qual divisão silábica?

(A)  trau-má-ti-cos; as-so-cia-dos. 
(B)  tra-u-má-ti-cos; as-so-ci-a-dos.
(C)  trau-má-ti-cos; a-sso-cia-dos.
(D)  trau-má-ti-cos; as-so-ci-a-dos.
(E)  tra-u-má-ti-cos; as-so-cia-dos.

QUESTÃO 07
Em “lembra-se de algo bizarro que aconteceu 
quando você tinha 13 anos!”, o termo em 
destaque

(A)  é um pronome relativo que exerce a função de 
objeto direto.

(B)  é um pronome relativo que exerce a função de 
sujeito.

(C)  é uma conjunção integrante que retoma “algo 
bizarro”. 

(D)  é uma conjunção integrante que introduz uma 
oração subordinada adjetiva.

(E)  é um pronome relativo que exerce a função de 
objeto indireto.
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Texto 2 

Disponível em: <https://wordsofleisure.com/tag/mafalda/>.

QUESTÃO 08
De acordo com o texto 2, assinale a alternativa correta. 

(A)  Mafalda não está disposta a esperar tanto tempo para que a planta nasça. 
(B)  Mafalda está atenta à explicação, mas isso não é o suficiente para que a menina entenda como nascem 

algumas plantas. 
(C)  O homem não estranha a atitude de Mafalda, pois ela representa as crianças atuais que não se interessam 

pela natureza. 
(D)  O humor do texto dá-se devido ao fato de Mafalda não estar atenta ao que o homem explica. 
(E)  O humor do texto dá-se devido à quebra de expectativa da Mafalda, visto que ela não queria saber, com 

antecedência, o que aconteceria com a semente. 

QUESTÃO 09
No excerto “Está vendo? É só por a sementinha, cobrir...”, assinale a alternativa correta em relação à 
palavra destacada.

(A)  Trata-se de um substantivo abstrato, flexionado no grau diminutivo.
(B)  Trata-se de um substantivo concreto, flexionado no grau diminutivo. 
(C)  Trata-se de um substantivo próprio, sem flexão de grau.
(D)  Trata-se de um substantivo comum, sem flexão de grau.
(E)  Trata-se de um substantivo coletivo, flexionado no grau diminutivo. 

QUESTÃO 10
No trecho “[...] E daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda [...]”, as palavras destacadas 
apresentam, respectivamente, 

(A)  um hiato e um dígrafo oral. 
(B)  um hiato e um encontro consonantal.
(C)  um ditongo e um dígrafo oral.
(D)  um hiato e um dígrafo nasal. 
(E)  um ditongo e um dígrafo nasal.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 11
Um homem contratou uma secretária para 
seu escritório por um salário fixo de R$ 
1500,00. No primeiro pagamento, ele pagou 
junto com o salário as horas extras que 
essa funcionária tinha feito durante o mês. 
Sabendo que o valor das horas extras foi 
de 2/5 do salário dessa secretária, qual foi o 
valor total que ela recebeu? 

(A) R$ 600,00.
(B) R$ 800,00.
(C) R$ 2100,00.
(D) R$ 2200,00.
(E) R$ 2500,00.
 

QUESTÃO 12
Considere a seguinte sequência:

2; 5; 8; 11; 14;...

Assinale a alternativa que apresenta 1/5 do 
segundo termo somado com 1/5 do sétimo 
termo dessa sequência.

(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 7
 

QUESTÃO 13
Considere a proposição: “Júlio tem um 
celular ou Rafaela tem um computador” 
e assinale a alternativa que apresenta a 
negação dessa proposição. 

(A) “Júlio não tem um celular se, e somente se, 
Rafaela não tem um computador”.

(B) “Júlio tem um celular se Rafaela não tiver um 
computador”.

(C) “Júlio não tem um celular ou Rafaela não tem 
um computador”.

(D) “Júlio tem um celular ou Rafaela não tem um 
computador”.

(E) “Júlio não tem um celular e Rafaela não tem um 
computador”.

QUESTÃO 14
Joana comprou uma mercadoria por R$ 30,00 
e depois vendeu essa mesma mercadoria 
por R$ 39,00. Qual foi a porcentagem do 
acréscimo?

(A) 35%.
(B) 30%.
(C) 25%.
(D)      22%.
(E)      20%.

QUESTÃO 15
Daniele colocou para lavar na máquina 3 
blusas vermelhas, 2 blusas amarelas e 1 
blusa azul. Como estava com pressa para sair, 
estendeu no varal apenas as quatro primeiras 
que pegou da máquina aleatoriamente. Sendo 
assim, o que podemos, com certeza, afirmar 
sobre as blusas que foram estendidas?

(A) Pelo menos uma das blusas era vermelha.
(B) Exatamente 2 blusas eram vermelhas e 2 

amarelas.
(C) Pelo menos uma era a blusa azul.
(D) Exatamente uma blusa era vermelha, 2 eram  

amarelas e 1 era azul.
(E) Três blusas eram vermelhas e uma era azul.

QUESTÃO 16
A respeito do funcionamento da EBSERH, 
conforme a Lei n.° 12.550/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A EBSERH, como empresa pública, tem 
personalidade jurídica de direito público.

(B)  As competências da EBSERH estão arroladas 
na lei de regência e o seu estatuto não pode 
prever outras competências.

(C)  No desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH observará as 
orientações da Política Nacional de Saúde, de 
responsabilidade do Ministério da Saúde.

(D)  A EBSERH tem o prazo de até 1 (um) ano para 
reativação de leitos e serviço inativos por falta 
de pessoal, contado da data da aprovação do 
seu estatuto.

(E)  As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde que competem à EBSERH 
estarão inseridas integral e exclusivamente no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
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QUESTÃO 17
Compete à EBSERH, EXCETO

(A)  administrar unidades hospitalares, bem como 
prestar serviços de assistência médico-
hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, 
vedado, em qualquer hipótese, o atendimento 
de consumidores e respectivos dependentes de 
planos privados de assistência à saúde. 

(B)  prestar às instituições federais de ensino superior 
e a outras instituições congêneres serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao 
ensino-aprendizagem e à formação de pessoas 
no campo da saúde pública, mediante as 
condições que forem fixadas em seu estatuto 
social. 

(C)  apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação 
com o campo da saúde pública ou com outros 
aspectos da sua atividade torne necessária essa 
cooperação, em especial na implementação das 
residências médica, multiprofissional e em área 
profissional da saúde, nas especialidades e 
regiões estratégicas para o SUS. 

(D)  prestar serviços de apoio à geração do 
conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e 
aplicadas nos hospitais universitários federais e 
a outras instituições congêneres.

(E)  prestar serviços de apoio ao processo de gestão 
dos hospitais universitários e federais e a outras 
instituições congêneres, com implementação 
de sistema de gestão único com geração de 
indicadores quantitativos e qualitativos para o 
estabelecimento de metas. 

 
QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto 7.661/2011, NÃO 
podem participar dos órgãos da EBSERH, 
além dos impedidos por lei:

(A)  os declarados inabilitados para cargos 
de administração em empresas sujeitas à 
autorização, controle e fiscalização de órgãos 
e entidades da administração pública direta e 
indireta. 

(B)  parentes de qualquer grau dos membros 
do Conselho de Administração, da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal.

(C)  os que tiverem qualquer grau de amizade com 
membros do Conselho de Administração, da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 

(D)  os que responderem a processos civis na 
Justiça.

(E)  os condenados por qualquer crime, 
independentemente da espécie do crime, da 
pena ou do regime de cumprimento.

QUESTÃO 19
Sobre as comissões e comitês previstos no 
Regimento Interno da EBSERH, assinale a 
alternativa correta.

(A)  O Presidente da EBSERH será também membro 
da Comissão de Ética. 

(B)  A atuação no âmbito da Comissão de Ética será 
remunerada com gratificação. 

(C)  O Comitê Interno de Gestão do Rehuf será 
composto por três funcionários.

(D)  A critério do Presidente do Comitê Interno 
de Gestão do Rehuf, poderão participar 
das reuniões, como convidados, gestores, 
empregados e/ou assessores das Diretorias.

(E)  Compete ao Comitê Interno de Gestão do Rehuf 
apreciar o Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna.

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno, é um 
órgão vinculado à Diretoria Vice-Presidência 
Executiva da EBSERH

(A)  a Coordenadoria de Comunicação Social. 
(B)  a Coordenadoria  de Formação  Profissional. 
(C)  a Assessoria Parlamentar.
(D)  o Conselho Fiscal.
(E)  a Ouvidoria Geral.



8    Técnico em Saúde Bucal

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o 
“Conselho de Saúde” é

(A) um órgão consultivo do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que se reúne a cada dois anos em cada 
esfera de Governo.

(B) um órgão consultivo e deliberativo do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que se reúne uma única  
vez a cada dois anos em âmbito Nacional.

(C) uma instância colegiada, deliberativa e 
permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em cada esfera de Governo.

(D) uma instância colegiada, deliberativa e 
permanente da Previdência Social em cada 
esfera de Governo.

(E) uma instância colegiada, deliberativa da 
Seguridade Social, que se reúne a cada quatro 
anos unicamente em âmbito Nacional.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que estabelece a 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)  A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações da iniciativa privada, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, educação, moradia, à seguridade e à 
assistência social, vedada a participação pública 
ou da sociedade.

(B) A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

(C) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado.

(D) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, tendo como uma 
de suas diretrizes o atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais.

(E) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base na 
universalidade da cobertura e do atendimento 
como um de seus objetivos.

QUESTÃO 23
Conforme estabelece a Lei Orgânica da 
Saúde - Lei nº 8.080/1990, a participação 
na formulação da política e na execução de 
ações de saneamento básico

(A) é atribuição dos Comitês Intergestores da 
Assistência Social e não está incluída no campo 
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

(B) é atribuição da Vigilância Sanitária relacionada à 
Saúde, mas não se inclui no campo de atuação 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

(C) é atribuição exclusiva do Município, relacionada 
à vigilância epidemiológica, e está excluída do 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

(D) está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) de forma subsidiária, 
quando não houver Comitê Intergestores da 
Assistência Social no Município.

(E) está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 24
A Relação Nacional de Ações e Serviços 
de Saúde – RENASES compreende todas 
as ações e serviços que o SUS oferece ao 
usuário para atendimento da integralidade 
da assistência à saúde. De acordo com o que 
estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011,

(A) a cada quatro anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES. 

(B) a cada dois anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES.

(C) a cada dois anos, o Poder Legislativo consolidará 
e publicará as atualizações da RENASES, após 
realizar a integração e unificação das leis e 
decretos formulados no âmbito municipal.

(D) a cada quatro anos, o Poder Legislativo 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES, após realizar a integração e 
unificação das leis e decretos formulados no 
âmbito municipal.

(E) a  Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde – RENASES, é  fixada pela Constituição 
Federal, de modo que as atualizações devem 
ser formuladas pelo Poder Legislativo, por meio 
de Emenda Constitucional.
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QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
acerca das “Regiões de Saúde”, assinale a 
alternativa correta.

(A) As Regiões de Saúde serão instituídas pela 
iniciativa privada, em articulação com a 
população dos Municípios, respeitadas as 
diretrizes gerais pactuadas na Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT.

(B) É vedada a instituição de Regiões de Saúde 
interestaduais.  

(C) Para ser instituída, a Região de Saúde deve 
conter apenas ações e serviços de atenção 
primária, urgência e emergência.

(D) As Regiões de Saúde serão referência para 
as transferências de recursos entre os entes 
federativos.  

(E) Para ser instituída, a Região de Saúde não pode 
conter ações e serviços de atenção psicossocial.

 

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Qual é o processo pelo qual são destruídas 
todas as formas de vida?

(A) Descontaminação. 
(B) Imunização.
(C) Inativação.
(D) Esterilização.
(E) Desinfecção.

QUESTÃO 27
Cirurgião-dentista solicita, à sua auxiliar, 
uma lima Hedstroem de 21 mm, nº25. Qual é 
a cor do cabo que representa essa lima?

(A) Branca.
(B) Amarela.
(C) Vermelha.
(D) Azul.
(E) Verde.

QUESTÃO 28
Uma liga para amálgama é constituída 
basicamente de prata (67 – 70%). Qual é a 
função da prata?

(A) Diminuir a resistência mecânica.
(B) Diminuir o escoamento.
(C) Diminuir o brilho da restauração.
(D) Aumentar a corrosão.
(E) Não produzir expansão de presa.

QUESTÃO 29
Paciente odontopediátrico vai a uma consulta 
de rotina e a TSB faz uma demonstração 
de uma técnica de escovação. A técnica é 
a seguinte: com os dentes ocluídos, fazer 
movimentos circulares na face vestibular de 
todos os dentes superiores e inferiores. Nas 
faces palatinas e linguais, os movimentos 
também são circulares, porém agora com a 
boca aberta. Nas faces oclusais, o movimento 
é de vai e vem. A técnica em questão é a de

(A) Fones.
(B) Charters.
(C) Bass.
(D) Stillman.
(E) Le Master.
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QUESTÃO 30
Cirurgião-dentista preparou uma cavidade 
para ser restaurada. Antes deverá fazer 
o forramento da mesma. Dos materiais 
dispostos na mesa clínica, qual tem indicação 
de material forrador?

(A) Ácido fosfórico.
(B) Adesivo dentinário.
(C) Resina composta.
(D) Cimento de hidróxido de cálcio.
(E) Resina flow.

QUESTÃO 31
Os instrumentais usados para detectar cárie 
e escavar a dentina amolecida pela cárie são, 
respectivamente,

(A) sonda milimetrada e sonda exploradora.
(B) sonda milimetrada e instrumento de Gracey.
(C) sonda exploradora e espelho bucal.
(D) sonda exploradora e cureta de dentina.
(E) cureta de dentina e sonda exploradora.

QUESTÃO 32
O cirurgião dentista solicita à TSB que faça 
uma radiografia do dente 15. O dente em 
questão é o

(A) primeiro pré-molar superior direito.
(B) segundo pré-molar superior esquerdo.
(C) primeiro pré-molar inferior direito.
(D) segundo pré-molar superior direito.
(E) primeiro molar inferior esquerdo.

QUESTÃO 33
Após o processamento de um filme 
radiográfico, a TSB observou que o filme 
ficou  muito escuro. Qual é a provável causa 
desse problema?

(A) Super-revelação.
(B) Sub-revelação.
(C) Revelador saturado.
(D) Baixa temperatura do revelador.
(E) Pingar água no filme antes do processamento.

QUESTÃO 34
A única radiação a qual o feto ou embrião 
está exposto quando a gestante se submete 
a uma radiografia odontológica é a radiação

(A) primária.
(B) secundária.
(C) terciária.
(D) única.
(E) do feixe principal.

QUESTÃO 35
A gengivite e a periodontite são as duas 
formas básicas de doença periodontal. Elas 
são causadas por

(A) vírus.
(B) bactérias.
(C) protozoários.
(D) fungos.
(E) ameba.

QUESTÃO 36
Uma grande vantagem que apresentam os 
cimentos ionoméricos é a capacidade de 
liberar íons de flúor por

(A) imersão.
(B) adesão.
(C) inversão.
(D) desmineralização.
(E) difusão.

QUESTÃO 37
É de competência do Técnico em Saúde 
Bucal

(A) realizar exodontia.
(B) realizar isolamento do campo operatório.
(C) realizar tratamento endodôntico em dentes 

decíduos.
(D) realizar frenectomia.
(E) prescrever antibiótico.

QUESTÃO 38
Preencha a lacuna e assinale a alternativa 
correta.
A _______________ é decorrente do acúmulo 
de bactérias nos dentes e da exposição 
frequente aos açúcares fermentáveis.

(A) doença periodontal
(B) doença periapical
(C) cárie dentária
(D) fluorose
(E) erosão

QUESTÃO 39
Um elemento utilizado na Promoção de  
Saúde Bucal e na Prevenção da doença cárie 
é

(A) EDTA.
(B) a pasta zinco-enólica.
(C) a clorexidina.
(D) a hidroxiapatita.
(E) o flúor.
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QUESTÃO 40
Apresenta como característica a presença de 
manchas esbranquiçadas que pode chegar à 
cor acastanhada e apresentar cavitações no 
esmalte dentário. O enunciado refere-se

(A) à agenesia.
(B) à anodontia.
(C) à anquilose.
(D) à fluorose dentária.
(E) ao taurodontismo.

QUESTÃO 41
A saída de sangue pela boca ocasionada, por 
exemplo, por uma extração recebe o nome de

(A) hematúria.
(B) epistaxe.
(C) hemoptise.
(D) estomatorragia.
(E) otorragia.

QUESTÃO 42
O diastema localizado entre o incisivo lateral 
e o canino superior e entre o canino e o 
primeiro molar decíduo inferior é o

(A) primata.
(B) primário.
(C) lateral.
(D) central.
(E) canino.

QUESTÃO 43
O hospedeiro é um dos fatores primários 
responsáveis pelo aparecimento da doença 
cárie. O hospedeiro se refere 

(A) à dieta cariogênica.
(B) à microbiota.
(C) ao dente.
(D) ao tempo.
(E) ao substrato.

QUESTÃO 44
Qual é o nome da cadeira a ser usada pelo 
profissional durante o atendimento ao 
paciente?

(A) Equipo.
(B) Unidade auxiliar.
(C) Cadeira odontológica.
(D) Mocho.
(E) Cart.

QUESTÃO 45
Qual é o equipamento independente utilizado 
para sugar, com alta potência, sangue e 
saliva?

(A) Micromotor.
(B) Contra-ângulo.
(C) Bomba de alta sucção.
(D) Peça reta.
(E) Compressor.

QUESTÃO 46
Paciente diabético esperando para ser 
atendido na unidade de saúde entra em crise 
hipoglicêmica e permanece consciente. Qual 
é a conduta adequada?

(A) Administrar sal em baixo da língua.
(B) Oferecer água com açúcar ou doces.
(C) Afrouxar as roupas ao redor do pescoço.
(D) Colocar o paciente em posição Trendelemburg.
(E) Administrar oxigênio.

QUESTÃO 47
Paciente adulto em consulta odontológica 
apresentou os seguintes sinais clínicos: 
sangramento gengival, presença de cálculo, 
mobilidade dentária e halitose. O diagnóstico 
mais provável é

(A) retração gengival.
(B) gengivite.
(C) periodontite.
(D) abscesso periapical.
(E) edema.

QUESTÃO 48
Entre os produtos apresentados a seguir, 
qual é o mais indicado nas etapas de pré-
limpeza e desinfecção de superfície?

(A) Álcool.
(B) Sabão.
(C) Água oxigenada.
(D) Fenol sintético.
(E) Detergente.

QUESTÃO 49
Alguns comportamentos devem ser 
primordiais ao TSB para um bom atendimento 
ao paciente, EXCETO

(A) educação.
(B) paciência.
(C) fidelidade.
(D) falta de sigilo.
(E) pontualidade.
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QUESTÃO 50
Um paciente de 30 anos está realizando um 
tratamento endodôntico no 1º pré-molar 
superior. O caso não pode ser concluído em 
uma única sessão, então o cirurgião dentista 
insere uma medicação intracanal. Qual é 
essa medicação?

(A) Verde malaquita.
(B) Ácido fosfórico.
(C) Óleo de laranja.
(D) Fosfato de zinco.
(E) Formocresol.
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