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Auxiliar de consultório dentário 

 

 

1) No dia 03 de outubro de 2010 aconteceu a maior eleição no Brasil, onde foram 
eleitos presidente com seu respectivo vice, sendo assim, assinale alternativa correta. 

A) Dilma Vana Rousseff e Michel Temer. 

B) José Serra e Índio da Costa. 

C) Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima (Marina Silva) e Hamiltom Assis. 

D) Dilma Vana Rousseff e Guilherme Leal. 

E) Marina Silva e Joaquim Barbosa. 

 

2) A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) de Santa Catarina informou que 
está realizando análise preliminar dos 217 casos relacionados aos problemas de 
saúde decorrentes do incêndio que fez com que metade da população saísse dos 
seu lares, isso aconteceu em qual cidade do Estado de Santa Catarina? 

A) Jaraguá do Sul; 

B) Blumenau; 

C) Rio do Sul; 

D) São Francisco do Sul; 

E) Itajaí. 

 

3) Cidade de Porto Belo geograficamente esta inserida na(o): 

A) Serra Geral. 

B) Planalto Serrano. 

C) Cânions do Itajaí. 

D) Vale do Itajaí. 

E) Vale do Rio do Rastro. 

 

4) Porto Belo completou 181 anos, sendo fundada em 1832, possui limites 
geográficos com quais cidades? 

A) Itapema, Bombas e Bombinhas e Balneário Camboriú. 
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B) Itapema, Bombinhas, Tijucas. 

C) Itapema, Meia-Praia, Tijucas. 

D) Itapema, Tijucas e Florianópolis e Balneário Camboriú. 

E) Meia-praia, Perequê, Itajaí e Tijucas. 

 

5) Porto Belo é considerada pelo Estado de Santa Catarina: 

A) A Capital do Camarão. 

B) A Capital da Ultraleve. 

C) A Capital dos Transatlânticos. 

D) A Capital do Turismo. 

E) A Capital do Chimarrão. 

 

6) Os materiais restauradores utilizados na clínica odontológica apresentam 
características variadas e indicações específicas. São materiais restauradores: 

I- Amálgama 

II- Resina composta 

III- Ionômero de vidro 

IV – Clorexidina 

 

Estão corretos os itens: 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) Apenas I, II e III. 

 

7) Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que devem ser 
usados na prática odontológica pelos profissionais envolvidos como forma de 
proteção contra a contaminação por agentes patológicos, é INCORRETO afirmar: 

A) As luvas não substituem a lavagem das mãos. As mãos devem ser lavadas antes 
e após a remoção das luvas. 
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B) O uso de máscara reduz a inalação de aerossol contaminado, além de proteger a 
mucosa da boca e do nariz da contaminação direta. 

C) O óculos protetor deve ser usado não somente para prevenir injúria física, mas 
também para prevenir infecções. 

D) O gorro dever ser usado para qualquer trabalho com alta rotação, micromotor e 
pontas de ultra-som, pois esses instrumentos produzem aerossóis e contaminam os 
cabelos. 

E) Um par de luvas cirúrgicas descartáveis pode ser utilizado para vários pacientes, 
desde que sejam corretamente lavadas após cada paciente. 

 

8) Com relação aos instrumentais odontológicos, assinale a alternativa que indica 
aquele que não é necessário para a realização de tratamento endodôntico: 

A) Espelho bucal. 

B) Caneta de alta rotação. 

C) Fórceps. 

D) Seringa de vidro para irrigação. 

E) Limas. 

 

9) Os dentes possuem superfícies de contato com seus vizinhos que necessitam ser 
higienizadas com fio dental para correta remoção da placa bacteriana. Essas 
superfícies são chamadas: 

A) Oclusais. 

B) Interproximais. 

C) Vestibulares. 

D) Linguais. 

E) Nenhuma das anteriores. 

 

10) O ACD, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene 
dental (THD), pode legalmente realizar as seguintes atividades, exceto: 

A) Revelar e montar radiografias intraorais. 

B) Selecionar moldeiras. 

C) Instrumentar o cirurgião-dentista e o THD junto à cadeira operatória. 

D) Manipular materiais de uso odontológico. 
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E) Inserir e condensar substâncias restauradoras. 

 

11) O cimento de ionômero de vidro vem sendo utilizado com uma frequência cada 
vez maior nos consultórios odontológicos. São características desse material, 
exceto: 

A) Apresenta-se na forma de pó e líquido. 

B) É importante na prevenção da cárie por conter flúor. 

C) Pode servir de base para outros materiais. 

D) Apresenta menor resistência do que o amálgama. 

E) Apresenta mercúrio em sua composição, assim como o amálgama. 

 

12) A maioria dos procedimentos odontológicos requer o uso de anestesia local e o 
conhecimento dos anestésicos é fundamental para evitarem-se problemas para os 
pacientes. Assinale a alternativa que não representa uma substância relacionada 
aos anestésicos locais: 

A) Lidocaína 

B) Vasoconstrictor 

C) Prilocaína 

D) Mepivacaína 

E) Penicilina 

 

13) A lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008 regulamenta o exercício das 
profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal -  ASB. 
No seu Art. 9o, trata das competências do Auxiliar em Saúde Bucal. Neste sentido, é 
incorreto afirmar que são atribuições do ASB sempre sob a supervisão do cirurgião-
dentista ou do Técnico em Saúde Bucal: 

 

A) Organizar e executar atividades de higiene bucal. 

B) Processar filme radiográfico. 

C) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em 
ambientes hospitalares. 

D) Exercer a atividade de forma autônoma. 

E) Proceder à desinfecção e esterilização de instrumentos utilizados. 
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14) Entende-se por Alta Complexidade o conjunto de procedimentos que, no 
contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à 
população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de 
atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade). 

Com base nesta informação, assinale a alternativa que representa área que 
compõem a alta complexidade do SUS: 

A) Procedimentos em fissuras lábio palatais. 

B) Exodontia de dente decíduo. 

C) Restauração provisória. 

D) Tratamento endodôntico. 

E) Remoção de sutura. 

 

15) “Serviço de referência para as Unidades Básicas de Saúde que deve estar 
integrado ao processo de planejamento loco-regional e oferta, minimamente, as 
especialidades odontológicas de cirurgia oral menor, atendimento a pacientes com 
necessidades especiais, periodontia, endodontia e diagnóstico oral, com ênfase na 
identificação do câncer de boca.” Estamos falando de que tipo de estabelecimento 
de saúde? 

A) Centro de Especialidades Odontológicas 

B) Centro de Atenção Psico-social 

C) Centro de Saúde da Família 

D) Central de Abastecimento Farmacêutico 

E) Unidade Básica de Saúde 

 

16) Dra Maria de Fátima é cirurgiã-dentista do CSF do bairro de Boa Fé. Ela presta 
assistência a esta comunidade há 10 anos. Neste momento, ela está realizando um 
procedimento de dentística em uma criança de 10 anos, o Ivanzinho. A ASB Claúdia 
deve preparar os instrumentais na bandeja para iniciar o atendimento. Qual destes 
itens não deveria compor esta listagem? 

A) Cureta de dentina. 

B) Sonda exploradora. 

C) Pinça clínica. 

D) Fórceps. 

E) Espelho Clínico. 
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17) Assinale um procedimento clínico que não faz parte do rol de procedimentos da 
especialidade de periodontia: 

A) Raspagem supra-gengival. 

B) Profilaxia. 

C) Obturação de dente com duas raízes. 

D) Gengivoplastia. 

E) Raspagem subgengival. 

 

18) Assinale a alternativa que indica ser uma ação ou atividade de promoção de 
saúde: 

A) Ação coletiva de educação em saúde. 

B) Exodontia de dentes decíduos. 

C) Restauração provisória. 

D) Raspagem. 

E) Endodontia de permanentes. 

 

19) De acordo com a reorganização das ações de saúde bucal na atenção básica de 
normas e diretrizes da saúde bucal da portaria n.° 267, de 06 de março de 2001 
publicada no Diário Oficial da União de 07 de março de 2001, seção I, página 67, 
são atribuições do Atendente de Consultório Dentário: 

A) realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento 
clínico, como evidenciação de placa bacteriana, orientação à escovação com o uso 
de fio dental sob acompanhamento do THD; 

B) realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão 
do cirurgião-dentista; 

C) realizar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, procedimentos preventivos nos 
usuários para o atendimento clínico, como escovação supervisionada, evidenciação 
de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamento e 
polimento; 

D) realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional da Assistência à 
Saúde (NOAS); 

E) realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica 
de saúde bucal da comunidade. 
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20) A placa dental é um agregado bacteriano que se fixa sobre os dentes. Um dos 
fatores que geram a retenção de placa bacteriana é: 

A) a restauração bem adaptada; 

B) o uso de bochecho com flúor; 

C) o apinhamento; 

D) a escovação; 

E) o uso do fio dental. 

 

21) Para prevenir a cárie dental é necessário: 

A) evitar o uso de dentifrício fluoretado; 

B) controlar o consumo de alimentos doces e açucarados entre as refeições; 

C) abolir o controle mecânico da placa bacteriana; 

D) abolir o hábito do uso de fio dental; 

E) evitar escovar os dentes após as refeições. 

 

22) A ingestão de flúor durante o período de formação dos dentes pode levar à 
seguinte alteração no esmalte dental: 

A) fluorose dental 

B) fluorite dental  

C) fluorise dental 

D) fluante dental  

E) fluente dental. 

 

23) Com relação ao armazenamento de instrumental esterilizado, é incorreto afirmar 
que: 

A) o local de armazenamento deve ser seco; 

B) as embalagens devem permanecer abertas; 

C) o local de armazenamento deve ser limpo e livre de pó; 

D) a utilização do material pode ocorrer antes do resfriamento total dos 
instrumentos; 

E) o local de armazenamento deve ser preferencialmente fechado. 
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24) A especialidade da Odontologia que se dedica ao preparo e à obturação dos 
canais radiculares em dentes permanentes é a: 

A) odontopediatria; 

B) cirurgia; 

C) dentística; 

D) endodontia; 

E) periodontia. 

 

25) Ao se fazer um Exame Clínico o Cirurgião Dentista necessita de três 
instrumentos básicos, quais são eles: 

A) Sonda Exploradora, Espelho Plano e Pinça. 

B) Sonda Exploradora, Fórceps e Pinça. 

C) Espelho Plano, Pinça e Micromotor. 

D) Pinça, Espelho Plano e Motor de Alta Rotação. 

E) Espelho plano, Sonda Exploradora e Hollemback. 

 

26) O que significa SUS?  

A) Serviço Unificado de Saúde; 

B) Sistema Único de Saúde; 

C) Sistema de Urgência à Saúde; 

D) Serviço Universal da Saúde. 

E) Sistema Unificado de Saúde. 

 

27) Qual dos itens abaixo relacionados é considerado um processo que promove 
completa eliminação ou destruição de todas as formas de microrganismos presentes  

A) esterilização; 

B) antissepsia; 

C) limpeza com água e sabão; 

D) desinfecção; 

E) fricção com álcool 70%. 
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28) A transmissão de doenças infecciosas no consultório odontológico tem sido um 
grande desafio para a equipe de profissionais da área. Sendo assim, assinale qual 
das doenças abaixo relacionadas não é causada por bactéria ou vírus. 

A) tuberculose; 

B) diabete; 

C) herpes; 

D) hepatite C; 

E) sarampo. 

 

29) Os instrumentos perfurocortantes são elementos potencialmente contaminantes, 
especialmente quando dispensados no lixo. Para que se evitem injúrias àqueles que 
os manipulam, devem ser dispensados em: 

A) pacotes brancos, plásticos, com uma inscrição vermelha em cruz, caracterizando 
seu cuidado de manipulação, destinados à coleta de lixo hospitalar. 

B) pacotes plásticos para lixo, escuros, destinados à coleta de lixo municipal. 

C) embalagens rígidas, com uma inscrição externa de lixo contaminado, destinadas 
à coleta de lixo hospitalar. 

D) pacotes plásticos para lixo, escuros, com inscrição em cruz na cor vermelha, 
destinados à coleta de lixo municipal. 

E) embalagens rígidas, na cor escura, destinadas à coleta de lixo municipal. 

 

30) Caso seja preciso ausentar-se momentaneamente de um procedimento em 
andamento, o auxiliar deve fazer uso de: 

A) luvas estéreis. 

B) luvas comerciais. 

C) luvas em grau cirúrgico. 

D) luvas de procedimento. 

E) sobreluvas. 

 


