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Cargo: ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Uma deputada estadual de Santa Catarina recebeu críticas nas redes sociais após comparecer a posse na Assem-
bleia Legislativa com um macacão decotado. A ex-prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, do PDT, no dia 1º de 
fevereiro foi até a cerimônia e chamou a atenção pela roupa. Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que 
era o momento de “trabalhar”, no entanto, a maioria das pessoas reparou apenas no decote. [...] 

Disponível em: https://www.metrojornal.com.br. Acesso em: 05/02/2019. [adaptado] 

 

1- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) A ex-prefeita de Bombinhas... 
(B) ...no dia 1º de fevereiro foi até a cerimônia... 
(C) ... chamou a atenção pela roupa. 
(D) ... a maioria das pessoas reparou apenas no decote. 
(E) ... após comparecer a posse na Assembleia... 

 

2- No período “Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que era o momento de “trabalhar”, no entanto, a 
maioria das pessoas reparou apenas no decote.”, o “no entanto” introduz a ideia de: 
(A) explicação 
(B) oposição 
(C) adição 
(D) conclusão 
(E) exclusão 

 

3- A expressão destacada “no entanto” pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 
(A) entretanto 
(B) quando 
(C) mas também 
(D) pois 
(E) portanto 

 

4- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “reparar”, utilizada no texto: 
(A) atentar 
(B) remendar 
(C) reformar 
(D) restaurar 
(E) consertar 

 

5- Assinale a alternativa que contenha um artigo utilizado no texto: 
(A) Até 
(B) Uma  
(C) De 
(D) Após 
(E) Ela 

 

6- No trecho “Nas redes sociais, ela publicou uma foto...”, a vírgula está correta, pois é utilizada para: 
(A) Separar um aposto 
(B) Separar um vocativo 
(C) Intercalar uma explicação 
(D) Enumerar palavras de mesma função sintática 
(E) Separar um adjunto adverbial deslocado 

 

7- A função sintática do trecho “Uma deputada estadual de Santa Catarina” é de: 
(A) Objeto direto 
(B) Objeto indireto 
(C) Aposto 
(D) Sujeito 
(E) Vocativo 

 

8- A exemplo de “ex-prefeita”, assinale a alternativa que contenha um prefixo que sempre exige hífen: 
(A) auto 
(B) vice 
(C) mini 
(D) extra 
(E) re 
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9- Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos “recebeu, foi, publicou”, retirados do 
texto: 
(A) Pretérito imperfeito do indicativo 
(B) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo 
(C) Pretérito imperfeito do subjuntivo 
(D) Presente do indicativo 
(E) Pretérito perfeito do indicativo 

 
10- A exemplo da palavra “assembleia”, utilizada na notícia, assinale a alternativa em que há outro vocábulo que 

também perdeu o acento, após o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) veu 
(B) aneis 
(C) plateia 
(D) fieis 
(E) chapeu 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Considerando a história do Município de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Os primeiros colonizadores que chegaram às terras de Timbó eram oriundos da Alemanha, subiram o rio 
Benedito, até à confluência deste com o rio do Cedro, e ali se instalaram.  

II- O fundador do povoado foi Júlio Scheidmantel. 
III- A localidade foi elevada à categoria de município com a denominação de Timbó, pelo decreto estadual nº 

527, de 28-02-1934, e desmembrado de Blumenau. 
IV- A primeira denominação dada à localidade foi Benedito Timbó. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  
(B) Apenas a afirmativa II está correta.  
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

 
12- Sobre o processo eleitoral brasileiro de 2018, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O sistema permitiu candidaturas avulsas.  
II- O presidente, deputados e governadores foram eleitos para mandatos de quatro anos. 
III- A eleição dos deputados foi realizada por um sistema chamado proporcional. 
IV- Os senadores foram eleitos para mandatos de 6 anos. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa III está correta.  
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
13- Sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), edição 2018, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) 

correta(s): 
 

I- A 58ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) ocorreu entre os dias 6 a 16 de setembro.  
II- Os Jogos foram uma promoção do Governo de Santa Catarina, em parceria com a Prefeitura de Caçador. 
III- O voleibol foi a grande ausência entre as modalidades presentes nos Jasc/2018. 
IV- O Município de Ibirama será a sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) em 2020. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa IV está correta.  
(B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) Apenas a afirmativa III está correta.    
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14- Bioma é o “conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e 
identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, 
resultando em uma diversidade biológica própria.” (Barreto, 2014) 
Sobre o Bioma Pantanal, assinale a alternativa correta: 
(A) Ocupa sozinho mais de metade do território brasileiro. 
(B) Ocupa toda a faixa continental atlântica leste brasileira.  
(C) Constitui a maior superfície inundável interiorana do mundo. 
(D) Corresponde à maior reserva de diversidade biológica do mundo. 
(E) Não sofre influência de nenhum outro bioma brasileiro. 

 
15- Observe o mapa de Santa Catarina abaixo: 
 

 
 

Assinale a alternativa que relaciona somente municípios pertencentes à região Extremo Oeste, destacada no 
mapa: 
(A) Palmitos, Itapiranga, Descanso e Monte Castelo. 
(B) Guaraciaba, Caibi, Bom Retiro e Santa Cecília. 
(C) Mondaí, Iraceminha, Maracajá e São Ludgero. 
(D) Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, Petrolândia e Mirim Doce. 
(E) Romelândia, São José do Cedro, Itapiranga e Guaraciara. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor público do Município de Timbó será licenciado, com remuneração integral, quando sofrer acidente 
em serviço. 

II- Não pode ser equiparado a acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida, mesmo que não 
provocada pelo servidor no exercício do seu cargo. 

III- O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em institui-
ção privada, a conta de recursos públicos. 

 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(B) Apenas a afirmativa I está correta.  
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
17- Analise as situações em que é permitido o afastamento do cargo efetivo ou estável e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Para candidatar-se a mandato eletivo, na forma da legislação específica. 
II- Para exercício de mandato eletivo, na forma da legislação específica. 
III- Para acompanhar cônjuge em viagem cultural no exterior. 
IV- Para permanecer à disposição de outra entidade estatal. 
 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as situações I e II estão corretas.   
(B) Apenas as situações I, II e IV estão corretas.  
(C) Apenas a situação I está correta.  
(D) Apenas a situação IV está correta.  
(E) As situações I, II, III e IV estão corretas.  
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18- Segundo a Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, Art. 3º, Cargo Público é o conjunto de atribuições e              
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, em número certo e venci-
mento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Isso posto, assinale a 
alternativa correta:  
(A) Os vencimentos dos cargos correspondem a referências básicas, negociadas com o Sindicato                                   

correspondente. 
(B) Todos os cargos públicos, independentemente da situação, são considerados efetivos. 
(C) Os cargos efetivos são aqueles cujo provimento se dá em caráter permanente e são distribuídos em car-

reiras. 
(D) Os cargos efetivos são aqueles destinados a funções de confiança dos superiores hierárquicos. 
(E) Cargos em comissão são aqueles cujo provimento se dá em caráter definitivo. 

 
19- Quando ocorrer empate na classificação do concurso público, terá preferência para nomeação o candidato de 

idade mais elevada. Nesse caso, assinale a alternativa correta: 
(A) Será considerada a idade do candidato na data do primeiro dia de inscrições para o concurso. 
(B) Será considerada a idade do candidato na data do lançamento do edital. 
(C) Será considerada a idade do candidato na data da realização das provas objetivas. 
(D) Será considerada a idade do candidato na data do último dia de inscrições para o concurso. 
(E) Será considerada a idade do candidato na data da homologação dos inscritos. 

 
20- Sobre as férias do servidor público, assinale a alternativa correta: 

(A) A autoridade competente não poderá conceder as férias em mais de um período. 
(B) É proibido a membros de uma mesma família gozar férias no mesmo período. 
(C) As férias serão concedidas pela autoridade competente, a requerimento do servidor, em época que atenda 

aos interesses da administração. 
(D) O servidor adquire direito às primeiras férias somente dois anos após a posse. 
(E) As férias do servidor não poderão ser interrompidas, em hipótese alguma. 

 
21- Assinale a alternativa que indica uma atitude antiética do servidor público: 

(A) Permitir atraso na prestação do serviço e formação de filas desnecessárias de usuários. 
(B) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público.  
(C) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. 
(D) Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito. 
(E) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando 

estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 
 
22- Tratar as pessoas com _________________ é ser gentil, solícito e simpático, é demonstrar consideração pelo 

outro de várias formas. 
O profissional capaz de demonstrar __________________costuma reunir outras características bem-conceituadas no 
mercado de trabalho, como a capacidade de superar conflitos, solucionar problemas, facilitar negociações e trabalhar 
em grupo.  
A ________________ desinteressada, que oferecemos por iniciativa própria, sem esperar nada em troca, é um 
facilitador do bom relacionamento no ambiente de trabalho. 
Assinale a alternativa que indica uma única palavra que preenche todas as lacunas: 
(A) firmeza 
(B) serviência 
(C) automotivação 
(D) cordialidade 
(E) paciência 

 
23- Na área da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e 

aos mecanismos adotados para a prevenção de doenças. Portanto, a vigilância se distribui entre: epidemio-
lógica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. Em relação à vigilância epidemiológica, é possível afirmar:  
(A) No Brasil, o último levantamento das condições de saúde bucal da população brasileira foi realizado, em 

2017, e foi denominado SB Brasil 2017. 
(B) No levantamento epidemiológico realizado no Brasil, somente crianças em idade pré-escolar foram                  

examinadas. 
(C) No levantamento epidemiológico realizado no Brasil, somente cirurgiões-dentistas e agentes comunitários 

participaram dos exames para obtenção da situação bucal da população. 
(D) A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epide-

mias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, age no controle dessas doenças específicas. 
(E) No levantamento epidemiológico realizado no Brasil, somente cárie dentária foi levada em consideração 

pelos examinadores.  
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24- Mesmo existindo clínicas especializadas em radiologia e que a maioria dos cirurgiões-dentistas encaminhem 
seus pacientes para realizarem exames por imagem nessas clínicas, ainda há número considerável de profis-
sionais que realizam esse tipo de exame em seus consultórios. Sendo assim, em relação ao processamento 
radiográfico, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- O revelador é uma solução química que converte a gelatina do filme em imagem invisível. 
II- O fixador é uma solução química que endurece a gelatina do filme durante o processamento do filme. 
III- No consultório odontológico, é possível usar a revelação por meio inspecional e temperatura/tempo. 
IV- As câmaras escuras portáteis devem permanecer distantes de fontes de luz intensa e em locais com tem-

peratura não muito alta. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

 
25- Em relação às anotações dos dentes permanentes em prontuários odontológicos, relacione a segunda coluna 

de acordo com primeira: 
 

Primeira coluna:     Segunda coluna: 
(1) Dente 23                            (      ) Primeiro molar inferior esquerdo 
(2) Dente 48                            (      ) Incisivo central superior direito 
(3) Dente 11                            (      ) Segundo molar superior esquerdo 
(4) Dente 36                            (      ) Canino superior esquerdo 
(5) Dente 27                            (      ) Terceiro molar inferior direito. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas: 
(A) 5 – 3 – 2 – 4 – 1. 
(B) 4 – 3 – 5 – 1 – 2. 
(C) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 
(D) 1 – 3 – 5 – 2 – 4. 
(E) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 

 
26- Materiais odontológicos podem ser manipulados pelo(a) ASB. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e 

identifique as corretas:  
 

I- O sistema adesivo de frasco único deverá ser manipulado vigorosamente numa placa de vidro resfriada para 
que o adesivo possa ser aglutinado ao catalisador. 

II- Na manipulação do cimento de ionômero de vidro, deve-se observar rigorosamente a proporção do material 
que deverá ser a recomendada pelo fabricante, dependendo da indicação do material. 

III- O ácido fosfórico a 37%, indicado para condicionamento ácido antes de restaurações com resina composta, 
não necessita ser misturado previamente pela ASB ou pelo cirurgião-dentista. 

IV- O cimento de hidróxido de cálcio poderá ser manipulado num bloco de papel específico para esse fim. 
V- Deve-se acrescentar água, sem medidor, diretamente da torneira, ao alginato que será usado em moldagens 

no consultório. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

 
27- As atribuições dos(as) TSB’s e ASB’s estão previstas na Lei no 11.889, de 24 de dezembro de 2008. Sendo 

assim, assinale a alternativa correta: 
(A) O(A) ASB poderá realizar propaganda de seus serviços em jornais de seu bairro, em folhetos de igreja ou 

em revistas especializadas da área odontológica. 
(B) O(A) ASB poderá realizar moldagem das arcadas dentárias de pacientes atuando de forma autônoma. 
(C) O(A) ASB poderá prestar assistência diretamente, a paciente, sem a supervisão do cirurgião-dentista ou 

do(a) TSB. 
(D) O(A) ASB poderá adotar medidas de biossegurança, com o intuito de controlar a infecção, no arma-

zenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.  
(E) O(A) ASB poderá preparar moldeiras e manipular materiais de moldagem, assim como realizar anestesia 

infiltrativa.  
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28- A prevenção da cárie dentária é desenvolvida nos consultórios odontológicos e a equipe de saúde bucal deverá 
estar atenta às necessidades de cada paciente. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e assinale (V), para 
verdadeiro, e, (F), para falso: 

 

( ) Os dentes decíduos deverão ser escovados pelo menos três vezes ao dia. 
( ) Para que uma criança não tenha cárie, deve-se ingerir alimentos açucarados entre as principais refei-

ções. 
( ) Deve-se procurar atendimento odontológico regularmente para que o profissional possa orientar a evitar 

o aparecimento de cárie dental. 
( ) Deve-se bochechar fluoreto a 0,05% uma vez por semana para impedir o aparecimento de lesões de 

cárie. 
( ) Deve-se usar fio dental antes da escovação para facilitar a ação do fluoreto do creme dental. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) V – F – V – F – V. 
(B) F – V – F – F – V. 
(C) V – V – F – F – V. 
(D) F – F – V – V – F. 
(E) V – V – V – V – V. 

 
29- Selantes de cicatrículas e fissuras ou selantes oclusais são indicados para vedar superfícies que facilmente 

acumulam biofilme dentário e onde os pacientes não conseguem limpar. Em relação à técnica de aplicação, 
assinale a alternativa correta: 
(A) Na aplicação de selantes resinosos sem carga, não é necessário o condicionamento ácido prévio. 
(B) A opção por selante resinoso obriga o profissional a usar sistema adesivo previamente à aplicação do se-

lante. 
(C) Após a aplicação de um selante resinoso com carga, deve-se realizar o ajuste da oclusão na mesma sessão 

em que foi aplicado. 
(D) Na aplicação de um selante resinoso, o auxiliar em saúde bucal poderá manipular o material, assim como 

inseri-lo na superfície dentária e realizar a checagem da qualidade da aplicação. 
(E) O condicionamento ácido previamente à aplicação do selante resinoso deverá ser feito com ácido poliacrílico 

a 10%. 
 
30- A Portaria no 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 

a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Nessa Portaria, mencionam-se aspectos         
referentes à infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica, sendo necessárias à realização das ações de 
Atenção Básica nos municípios e Distrito Federal. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e identifique as 
corretas: 

 

I- As Unidades Básicas de Saúde devem estar cadastradas no sistema de Cadastro Nacional vigente de acordo 
com as normas vigentes. 

II- Nas Unidades Básicas de Saúde, não haverá necessidade de sala de vacinas e área de dispensação de 
medicamentos. 

III- As Unidades Básicas de Saúde devem possuir consultório médico/enfermagem, consultório odontológico e 
consultório com sanitário, sala multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea, sala de admin-
istração e gerência e sala de atividades coletivas para os profissionais da Atenção Básica. 

IV- Nas Unidades Básicas de Saúde, não há necessidade de área de recepção, nem de local para arquivos e 
registros.  

V- As Unidades Básicas de Saúde devem possuir sala de inalação coletiva, sala de procedimentos, sala de 
coleta, sala de curativos e sala de observação. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 

 
31- Conhecer a anatomia dental é importante para o auxílio nos procedimentos odontológicos. De acordo com as 

características anatômicas normais dos dentes permanentes, assinale a alternativa correta:  
(A) Os caninos costumam ser os dentes mais curtos na maxila. 
(B) Os pré-molares possuem duas cúspides sendo uma vestibular e outra lingual ou palatal.   
(C) Os primeiros molares inferiores possuem somente três cúspides. 
(D) Os incisivos centrais superiores possuem o terço apical da raiz desviado para mesial. 
(E) Os segundos molares superiores possuem uma única raiz e uma cúspide.  
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32- A doença periodontal é comum entre pacientes adultos e afeta dentes livres de cárie dental, levando muitas 
vezes o paciente a perder um dente íntegro por não apresentar sustentação. Uma das maneiras de combater 
essa doença é o controle do biofilme dentário. Isso posto, analise a alternativa correta: 
(A) Fio dental somente deverá ser usado nas situações em que restos alimentares de maior tamanho estejam 

ocupando os espaços interdentários. 
(B) A técnica de escovação de Fones é a mais recomendada para pacientes adultos portadores de periodontite.  
(C) Para que haja um efetivo controle do biofilme dentário, deve-se usar somente produtos químicos para 

bochecho. 
(D) Para pacientes adultos portadores de gengivite, deve-se recomendar escovas com cerdas duras, pois lim-

pam melhor e não produzem desgaste no esmalte dentário. 
(E) A técnica de Stillman modificada é baseada na ação vibratória combinada das cerdas, com um movimento 

giratório da escova, no sentido do longo eixo dos dentes. 
 
33- Pacientes infantis e adultos que não conseguem higienizar corretamente os dentes e possuem dieta rica em 

carboidratos têm grande chance de serem acometidos por lesões de cárie. A fluorterapia é uma excelente alter-
nativa de controle e tratamento de lesões de cárie. Em relação ao uso de fluoretos em odontologia, assinale (V), 
para verdadeiro, e, (F), para falso:  

 
( ) Crianças com dificuldades na escovação dental devem bochechar fluoreto a 0,2% duas vezes por dia, 

durante 5 minutos em cada bochecho.  
( ) Pacientes adultos portadores de restaurações em resina composta devem receber aplicação tópica de 

fluoreto de sódio a 2% quando necessitarem de fluorterapia.  
( ) Crianças e adultos, ao receberem aplicação tópica de fluoreto gel acidulado a 1,23%, deverão imedia-

tamente ingerir alimentos e, se possível, escovar os dentes para a remoção do excesso do fluoreto. 
( ) As superfícies dentais devem ser limpas previamente ao uso de fluoreto gela acidulado, assim haverá 

maior ação do referido produto.  
( ) Em escolas municipais, deve-se usar fluorterapia coletiva, em que as crianças deverão bochechar fluo-

reto de sódio a 0,05%, todos os dias antes da merenda escolar. 
 
Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência correta: 
(A) V – F – V – F – V. 
(B) F – V – F – V – F. 
(C) V – V – F – F – V. 
(D) F – F – V – V – F. 
(E) V – F – F – V – V. 

  
34- Num consultório odontológico, devem-se implementar medidas de proteção para os pacientes e a equipe odon-

tológica durante a realização de tomadas radiográficas. Em relação às medidas de proteção em radiologia, pode-
se afirmar que: 
(A) Sempre que possível, a ASB e o cirurgião-dentista deverão segurar o filme radiográfico na boca dos pa-

cientes durante a tomada radiográfica. 
(B) O cirurgião-dentista e a ASB deverão sempre permanecer na direção do feixe de raios X. 
(C) Os filmes radiográficos classificados como ultrarrápidos deverão ser usados para obtenção de maior 

proteção aos pacientes. 
(D) Para proteção do paciente, deve-se usar o aparelho de raios X sem que haja preocupação com a calibração.  
(E) Uma medida de proteção importante é o uso de aventais de prata com espessura de, pelo menos, 3 cm. 

 
35- Normas de biossegurança garantem menos risco de contaminação em pacientes e na equipe de profissionais 

odontológicos. Em relação às normas de biossegurança, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- A desinfecção correta de instrumentais deve ser feita por meio de uma lavagem e secagem criteriosas. 
II- No consultório odontológico, deve-se realizar a desinfecção somente dos aparelhos periféricos. 
III- Os desinfetantes são classificados, de acordo com a eficácia, em duas categorias: baixo e alto nível. 
IV- Os instrumentais, que serão esterilizados em autoclave, deverão ser rigorosamente limpos e acondicionados 

em pacotes que não permitam a passagem do vapor. 
V- Chama-se de infecção cruzada quando micro-organismos são transmitidos entre pacientes, entre pacientes 

e a equipe de trabalho e entre a equipe de trabalho dentro de um ambiente clínico. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 
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36- A prevenção da cárie dentária é atividade fundamental nos consultórios odontológicos e o(a) ASB tem papel 
fundamental na execução de algumas atividades. Em relação a isso, assinale a alternativa correta: 
(A) O(A) ASB poderá instruir os pacientes sobre higiene bucal desde que supervisionada pelo cirurgião-dentista. 
(B) O(A) ASB poderá avaliar e orientar os pacientes sobre dieta e, se necessário, prescrever novos hábitos 

alimentares. 
(C) O(A) ASB poderá realizar profilaxia em dentes e aplicar selante de cicatrículas e fissuras. 
(D) O(A) ASB poderá aplicar fluoreto gel acidulado a 1,23% com moldeiras em crianças menores de 3 anos de 

idade. 
(E) O(A) ASB poderá prescrever fluorterapia de acordo com a necessidade de cada paciente quando o cirurgião-

dentista estiver em férias. 
 
37- Os instrumentais devem ser preparados antecipadamente para qualquer atividade clínica ou cirúrgica. O(A) ASB 

deverá selecionar e organizar o material de trabalho para que o cirurgião-dentista possa executar adequada-
mente seus procedimentos. Em relação ao preparo dos instrumentais, é possível afirmar:  
(A) O controle da infecção não sofrerá interferência por conta do preparo prévio dos instrumentais. 
(B) Propiciará menos desgaste da equipe de trabalho e mais conforto ao paciente. 
(C) Propiciará menos realização profissional e menos satisfação do paciente. 
(D) Permitirá que improvisações sejam feitas com maior frequência durante um atendimento. 
(E) Poderá diminuir a qualidade e rapidez nos procedimentos odontológicos que serão realizados. 

 
38- De acordo com a Lei no 11.889, de 24 de dezembro de 2008, é competência do(a) ASB, sempre com supervisão 

do cirurgião-dentista ou do TSB, auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em 
ambientes hospitalares. Portanto, deve-se conhecer os instrumentais e suas funções. Sendo assim, relacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira coluna:  

 
Primeira coluna: Segunda coluna: 
(1) Cinzel de Wedelstaedt             (     ) Remover dentina cariada. 
(2) Curetas para dentina             (     ) Colocar e remover grampos de isolamento. 
(3) Pinça porta grampo           (     ) Contornar a anatomia oclusal em restaurações. 
(4) Brunidor                            (     ) Planificar e clivar esmalte dentário. 
(5) Esculpidor de Hollenback      (     ) Alisar o amálgama após condensação. 
 
Assinale a alternativa que associa corretamente as colunas: 
(A) 5 – 3 – 2 – 4 – 1. 
(B) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
(C) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.  
(D) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 
(E) 5 – 3 – 4 – 2 – 1. 

 
39- No controle de infecção recomendado por normas de biossegurança, deve-se priorizar a proteção do cirurgião 

dentista e de seu pessoal auxiliar. Isso é feito pelo uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para a 
equipe de trabalho. Analise as afirmativas abaixo relacionadas a EPI’s e identifique as corretas: 

 
I- Em procedimentos cirúrgicos, o uso do avental tem o intuito de controlar a infecção e, nos procedimentos 

semicríticos, esse uso é somente para proteção da roupa. 
II- Os óculos devem ser usados somente quando o profissional utilizar o ácido poliacrílico durante um procedi-

mento restaurador com cimento de ionômero de vidro. 
III- O gorro deve ser usado pelo profissional e auxiliar sempre que se realizar procedimentos com alta rotação 

produzindo aerossóis. 
IV- O uso das luvas descartáveis deve ser feito em todos os procedimentos odontológicos por menor que seja 

o risco de contaminação por parte da equipe odontológica. 
V- A sobreluva deve ser usada somente quando o auxiliar necessitar atender ao telefone durante um procedi-

mento em que ele está usando as luvas descartáveis. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.  
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40- O(A) ASB deve adotar medidas rotineiras em relação à conservação e à manutenção dos equipamentos odon-
tológicos. Sendo assim, assinale a alternativa correta: 
(A) Para ampliar a durabilidade do equipamento odontológico, deve-se procurar assistência técnica somente 

quando algum dano ocorrer no equipamento e inviabilizar o atendimento dos pacientes.  
(B) Peças de reposição reutilizadas e com algum desgaste podem ser usadas no conserto de aparelhos odon-

tológicos, o que garantirá aumento da vida útil dos aparelhos. 
(C) Após o uso de qualquer aparelho e/ou equipamento, deve-se manter ligados na tomada até o dia seguinte 

se necessário. 
(D) Na limpeza dos estofamentos da cadeira odontológica, deve-se usar sempre esponjas e produto químicos 

corrosivos. 
(E) Para ampliar a durabilidade dos equipamentos odontológicos, deve-se realizar manutenção preventiva, se-

guindo, rigorosamente, as indicações e instruções do fabricante. 
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia 25 de 
fevereiro de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal 
de Timbó – Concurso Público - Edital N. 001/2018.  
 

 
 

Timbó, 24 de fevereiro de 2019. 
 


