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01. Marque a alternativa CORRETA que representa 
numericamente os seguintes elementos dentários: primeiro 
pré-molar inferior direito e primeiro molar superior esquerdo. 
(A) 45 e 27. 
(B) 44 e 26. 
(C) 35 e 16. 
(D) 34 e 17. 
 
02. Marque a alternativa CORRETA que representa o 
instrumento utilizado para esculpir o amálgama, logo após a sua 
inserção. 
(A) Esculpidor Hollemback n° 3. 
(B) Broca esférica n° 8. 
(C) Espátula de inserção n° 1. 
(D) Espátula Lecron. 
 
03. Após a aglutinação do pó com o líquido do cimento de 
ionômero de vidro, o auxiliar de saúde bucal deverá repassar ao 
cirurgião-dentista um cimento com a aparência brilhante. Essa 
característica do ionômero de vidro é importante para: 
(A) estética. 
(B) adesão ao dente. 
(C) reação completa. 
(D) liberação de flúor. 
 
04. Marque a alternativa CORRETA que representa um resíduo 
de serviço de saúde do Grupo B. 
(A) Gaze. 
(B) Agulha gengival. 
(C) Dente extraído. 
(D) Revelador. 
 
05. Marque a alternativa CORRETA que representa o número do 
fórceps que o auxiliar de saúde bucal deverá colocar na mesa 
cirúrgica para o cirurgião-dentista realizar uma exodontia do 
dente 16. 
(A) 17. 
(B) 18R. 
(C) 16. 
(D) 150. 
 
06. Marque a alternativa CORRETA que representa o número do 
grampo que o auxiliar de saúde bucal deverá colocar na bandeja 
clínica para o cirurgião-dentista realizar o isolamento absoluto 
(o grampo ficará no dente 37). 
(A) 200. 
(B) 212. 
(C) 209. 
(D) 211. 
 
07. Qual das alternativas representa um material restaurador 
definitivo na oclusal do dente 34? 
(A) Godiva. 
(B) Cimento de hidróxido de cálcio. 
(C) Resina composta. 
(D) Resina acrílica. 
 
08. Marque a alternativa que possui um instrumento NÃO 
utilizado no tratamento endodôntico. 
(A) Calcador de Paiva. 
(B) Lima k-file. 
(C) Mcspaden. 
(D) Alavanca reta. 

09. Marque a alternativa que possui um instrumento utilizado 
para restauração de resina composta. 
(A) Fotopolimerizador. 
(B) Cureta de Grace. 
(C) Alavanca Seldin. 
(D) Ultrassom. 
 
10. Qual das informações a seguir NÃO é relevante na 
anamnese para o preenchimento da ficha do paciente? 
(A) Quantidade de filhos do paciente. 
(B) Queixa principal. 
(C) Medicações utilizadas pelo paciente. 
(D) Histórico de saúde geral. 
 
11. Marque a alternativa CORRETA que representa a sequência 
técnica de eventos para revelação de um filme em uma película 
radiográfica. 
(A) Imersão em fixador, revelador e água. 
(B) Imersão em água, fixador e revelador. 
(C) Imersão em revelador, água e fixador. 
(D) Imersão em água, revelador e fixador. 

 
12. Após a moldagem feita com alginato, até quanto tempo 
deve-se realizar o vazamento com gesso? 
(A) Até 1 dia. 
(B) Imediato. 
(C) Até o final do turno. 
(D) Até 7 dias. 
 
13. A escovação é método ___________ para prevenção da 
cárie dentária. Marque a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 
(A) Químico. 
(B) Mecânico. 
(C) Biológico. 
(D) Ineficaz. 
 
14. Ao organizar uma atividade de higiene bucal, o auxiliar de 
saúde bucal ensina a maneira correta de realizar a higiene oral, 
a fim de modificar hábitos responsáveis pelo desenvolvimento 
de doenças bucais. Portanto, o auxiliar está realizando 
atividade: 
(A) clínica. 
(B) interventiva. 
(C) ambulatorial. 
(D) educativa. 
 
15. Os resíduos dos serviços de saúde são classificados em cinco 
classes, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). Marque a alternativa correta quanto a essa 
classificação. 
(A) GRUPO A - resíduos com risco biológico. 
(B) GRUPO B - resíduos comuns. 
(C) GRUPO C - resíduos com risco químico. 
(D) GRUPO D - rejeitos radioativos. 
 
16. O dente incisivo central superior direito decíduo é 
representado numericamente por: 
(A) 51. 
(B) 61. 
(C) 52. 
(D) 62. 
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17. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um dos 
materiais protetores do complexo dentino/pulpar. 
(A) Resina composta. 
(B) Cimento de hidróxido de cálcio. 
(C) Ácido fosfórico 37%. 
(D) Silano. 

 
18. Marque a alternativa correta que corresponde à relação 
tempo/temperatura para esterilização em autoclave. 
(A) 24 minutos/121°C. 
(B) 40 minutos/131°C. 
(C) 5 minutos/100°C. 
(D) 12 minutos/112°C. 
 
19. O Minessota é um instrumento utilizado para: 
(A) isolamento absoluto. 
(B) remoção de cárie. 
(C) afastar bochecha, língua e retalhos. 
(D) profilaxia. 
 
20. É atribuição da Auxiliar de Saúde Bucal: 
(A) suturar após a exodontia. 
(B) anestesiar o paciente. 
(C) trabalhar a quatro mãos. 
(D) realizar restauração. 
 
21. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a artigos 
considerados críticos. 
(A) Pinça porta grampos, película radiográfica, espelho clínico. 
(B) Superfícies de armários e bancadas, raio X. 
(C) Bisturi, fórceps, fio de sutura. 
(D) Calcador de paiva, placa de vidro, pote dappen. 
 
22. Marque a alternativa CORRETA que corresponde à doença 
bucal de maior prevalência na população mundial.  
(A) Doença cárie. 
(B) Fluorose. 
(C) Doença periodontal. 
(D) Câncer de boca. 
 
23. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao material 
dentário utilizado para a prática para realização da técnica ART 
(tratamento restaurador atraumático).  
(A) Amálgama. 
(B) Cimento de ionômero de vidro.  
(C) Resina composta. 
(D) Resina acrílica. 
 
24. Marque a alternativa CORRETA que corresponde às partes 
constituintes dos dentes. 
(A) Coroa; raiz; osso alveolar.  
(B) Gengiva; alvéolo; esmalte.  
(C) Esmalte; dentina; e polpa dentária. 
(D) Osso alveolar; periósteo; raiz. 
 
25. Marque a alternativa CORRETA que corresponde aos 
instrumentais necessários para manipulação do cimento de 
fosfato de zinco. 
(A) Pinça de algodão e papel impermeável. 
(B) Espátula n° 24 e placa de vidro. 
(C) Espátula n° 7 e placa de vidro. 
(D) Espátula n° 36 e papel impermeável. 
 

26. Qual dos materiais de moldagem NÃO deve ser manipulado 
com luvas de látex? 
(A) Silicona de condensação. 
(B) Silicona de adição. 
(C) Poliéter.  
(D) Polissulfeto. 
 
27. Muitos pacientes portadores do vírus SARV-CoV-2, mas 
assintomáticos, são atendidos nos consultórios odontológicos. É 
uma orientação que todos os pacientes sejam tratados como 
potenciais fontes de transmissão do vírus. Assim, qual cuidado 
recomendado o auxiliar de saúde bucal deve ter no 
atendimento odontológico? 
(A) Organizar o consultório a fim de deixar a maior quantidade 

de material exposto sobre as bancadas e armários. 
(B) Realizar a desinfecção e limpeza somente no início do turno 

de atendimento. 
(C) Na paramentação para o atendimento odontológico, não é 

necessário remover brincos, anéis, colocares, pulseiras, 
relógios. 

(D) Ausentar-se das atividades profissionais quando apresentar 
sinais e sintomas de resfriado. 

 
28. NÃO compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: 
(A) organizar e executar atividades de higiene bucal. 
(B) preparar o paciente para o atendimento. 
(C) fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, 

jornais ou folhetos especializados da área odontológica. 
(D) auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções 

clínicas, inclusive em ambientes hospitalares. 
 
29. É vedado ao auxiliar em saúde bucal:  
(A) exercer a atividade de forma autônoma. 
(B) desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de 

riscos ambientais e sanitários. 
(C) registrar dados e participar da análise das informações 

relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. 
(D) realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde 

bucal. 
 
30. Marque a alternativa CORRETA que corresponde à seguinte 
definição. 
“É a destruição de todas as formas de vida microbiana (vírus, 
bactérias, esporos, fungos, protozoários e helmintos) por um 
processo que utiliza agentes químicos ou físicos.” 
(A) Desinfecção. 
(B) Esterilização. 
(C) Desintoxicação. 
(D) Inflamação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


