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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
01. De acordo com a Resolução CFO nº 63/2005 (atualizada em 
30/06/2012), é vetado ao Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), sempre 
sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene 
dental: 
(A) selecionar moldeiras. 
(B) confeccionar modelos em gesso. 
(C) aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental. 
(D) exercer a atividade de forma autônoma. 
 
02. A cárie dentária é uma das doenças de maior prevalência no 
ocidente e é o principal problema de saúde bucal no Brasil. O 
processo carioso depende da associação de condições sociais, 
econômicas, políticas e educacionais e não apenas como 
resultado de interações biológicas na placa bacteriana dentária. 
Portanto, processos educativos integrais são necessários para a 
promoção da saúde do paciente. Analise as afirmativas abaixo 
acerca do conteúdo para as ações educativas em saúde bucal 
coletivas. 

 
I. Escovar os dentes é fundamental para prevenir a cárie, pois 

desorganiza a placa cariogênica, impedindo o processo de 
desmineralização.  

II. O flúor é um importante agente na luta contra o 
aparecimento da cárie. 

III. É importante a mudança de hábitos alimentares, reduzindo 
a quantidade e a frequência do consumo de carboidratos 
refinados, principalmente, os doces presentes entre as 
refeições. 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 
03. A destruição ou a remoção de todas as formas de vida de 
um dado material significa: 
(A) desinfecção. 
(B) esterilização. 
(C) antissepsia. 
(D) resistência bacteriana. 
 
04. Autoclave é um aparelho utilizado para esterilizar artigos 
por meio do calor úmido sob pressão. Qual líquido é colocado 
na autoclave para auxiliar no processo de esterilização? 
(A) Álcool 70%. 
(B) Água destilada. 
(C) Glutaraldeído. 
(D) Hipoclorito de sódio 1%. 
 
05. No procedimento de restauração de resina composta, mar-
que a alternativa correta acerca do ácido que o dentista utiliza: 
(A) ácido fluorídrico 37%. 
(B) ácido fosfórico 37%. 
(C) ácido clorídrico 15%. 
(D) ácido maleico 15%. 
 
 
 
 

06. Marque a alternativa correta acerca das condutas que o ASB 
deve ter durante o procedimento de restauração de resina 
composta. 
(A) Deixar a tampa do frasco de adesivo aberta. 
(B) Olhar diretamente para luz do fotopolimerizador durante o 

processo de fotopolimerização. 
(C) Manipular a resina composta com os dedos utilizando luvas 

de procedimento. 
(D) Abrir a tampa da bisnaga da resina composta o menor 

tempo possível. 
 
07. O cirurgião-dentista deseja realizar uma restauração de resi-
na composta no dente 46 sob isolamento absoluto. Quais 
materiais/instrumentais o ASB deverá selecionar? 
(A) Arco de Young, lençol de borracha, grampo, pinça porta 

grampo e perfurador de dique. 
(B) Arco Young, lençol de borracha, pinça porta grampo e 

grampo. 
(C) Algodão, grampo e lençol de borracha. 
(D) Arco de Ostiby, lençol de borracha e grampo. 
 
08. Sobre o uso de barreiras ou de equipamentos de proteção 
individual (EPI), assinale a opção correta. 
(A) Se as luvas de procedimento forem rasgadas durante o 

atendimento, elas devem ser imediatamente substituídas 
por outras, sem necessidade de lavagem das mãos. 

(B) As luvas devem ser trocadas apenas nos procedimentos 
cirúrgicos, usando-se um par exclusivo de luvas para cada 
usuário e descartando-as imediatamente após o uso. 

(C) Quando houver a necessidade de manusear artigos fora do 
campo de trabalho, o ASB deve utilizar luvas de plástico 
como sobreluvas. 

(D) As luvas para limpeza devem ser de borracha grossa e de 
cano curto e, se não estiverem rasgadas ou furadas, podem 
ser descontaminadas e reutilizadas. 

 
09. Sobre biossegurança no consultório odontológico, marque a 
alternativa correta. 
(A) A desinfecção é um processo que destrói grande parte dos 

microrganismos patogênicos em pele ou mucosa. 
(B) O hipoclorito de sódio não deve ser utilizado para 

desinfecção de metais por causa de sua ação corrosiva.  
(C)  O momento de menor risco de contaminação do mercúrio é 

durante a preparação do amálgama de prata. 
(D) Os sintomas iniciais da intoxicação crônica por mercúrio são 

sonolência e depressão. 
 
10. Moldagem é o conjunto de atos clínicos que visa obter a 
impressão da área a ser moldada, com a utilização de materiais 
próprios e de moldeiras adequadas. Sobre a seleção de 
moldeiras, marque a alternativa correta. 
(A) Moldeira de estoque é aquela que é fabricada de resina 

acrílica individualmente para o paciente. 
(B) Moldeira é um dispositivo que serve para conduzir o 

material de moldagem manipulado à boca do paciente. 
(C) As moldeiras possuem formas universais, podendo a mesma 

moldeira ser utilizada na arcada superior e inferior. 
(D) As moldeiras individuais são construídas em metal ou em 

plástico, podendo ser perfuradas ou não.  
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11. O cirurgião-dentista necessita realizar exodontia do ele-
mento 46 de um paciente. Marque a alternativa que possui um 
material que NÃO tem a necessidade de ficar na bandeja. 
(A) Afastador Minnessota. 
(B) Seringa carpule. 
(C) Cureta Gracey. 
(D) Porta-agulha. 
 

12. Marque a alternativa correta acerca da lavagem dos ins-
trumentais odontológicos. 
(A) A correta limpeza do instrumental utilizado na clínica 

odontológica é etapa dispensável para o controle 
microbiano. 

(B) A remoção do sangue aderido favorece a eliminação dos 
microrganismos presentes no instrumental. 

(C) Após os procedimentos clínicos, os instrumentais não 
necessariamente devem ser pré-lavados. 

(D) O processo de pré-lavagem dos instrumentais odontológicos 
descarta a necessidade do processo de esterilização. 

 

13. Quanto à administração e à organização da clínica odon-
tológica, é responsabilidade delegada pelo odontólogo ao 
auxiliar de saúde bucal: 
(A) realizar consertos de equipamentos quebrados. 
(B) preencher e anotar as fichas clínicas. 
(C) emitir receituários simples.  
(D) emitir atestado odontológico.  

 
14. Assinale a opção que melhor indique o emprego do cimento 
de hidróxido de cálcio: 
(A) cimentação definitiva de núcleos fundidos. 
(B) restauração provisória de dentes anteriores. 
(C) cimentação de restaurações cerâmicas. 
(D) capeamento pulpar. 
 

15. De acordo com a manipulação dos cimentos odontológicos, 
marque a alternativa correta: 
(A) o cimento de hidróxido de cálcio possui longo tempo de 

trabalho. 
(B) a proporção para manipulação do cimento de ionômero de 

vidro deve ser de 4 gotas de líquido para uma colher de pó, 
sendo essa dividida em até 1/16 partes. 

(C) a consistência final da manipulação do cimento de óxido de 
zinco e eugenol deverá ser semelhante a “miolo de pão” ou 
“massa de vidraceiro”. 

(D) os cimentos de hidróxido de cálcio de presa química devem 
ser manipulados na proporção de 2:1 para pasta base e 
catalisadora. 

 

16. O cimento de fosfato de zinco é apresentado em forma de 
pó e de líquido em dois recipientes separados. Em geral, é 
desejável estender o tempo de presa do cimento, a fim de 
proporcionar um tempo de trabalho suficiente para a 
manipulação, mas sem alterar as propriedades do cimento. 
Marque a alternativa correta sobre a melhor forma de 
aumentar o tempo de trabalho cimento de fosfato de zinco. 
(A) Redução da proporção pó/líquido. 
(B) Manipulação com espátula de plástico. 
(C) Resfriamento da temperatura da placa de vidro antes da 

manipulação. 
(D) Incorporação do pó de uma vez só no líquido, sem divisão 

prévia do pó. 

17. O cirurgião-dentista necessita realizar um tratamento endo-
dôntico do elemento 13 para sanar a dor de um paciente com 
pulpite. Qual o único material listado abaixo deveria estar na 
bandeja para auxiliar neste procedimento?  
(A) Moldeira individual. 
(B) Lima tipo K. 
(C) Fórceps 16. 
(D) Descolador de Molt. 
 
18. Qual o nome dado às manchas brancas decorrentes à inges-
tão excessiva de flúor durante o período de formação dos 
dentes, podendo ser observadas após sua erupção? 
(A) Anquilose dental. 
(B) Fluorose dental. 
(C) Mancha branca de cárie. 
(D) Hiperplasia. 

 
19. O índice CPO-D médio de crianças de 12 anos foi de 2,1 
mostrado no levantamento epidemiológico sobre a saúde bucal 
do Ministério da Saúde (SB Brasil 2010). O que significa a sigla 
CPO-D? 
(A) Dentes com periodontite. 
(B) Dentes decíduos obturados. 
(C) Dentes cariados, perdidos e obturados. 
(D) Superfícies cariadas, perdidas e obturadas. 
 
20. Um paciente de 18 anos chega ao consultório com queixa 
principal de “dor de dente no siso”. Após exame clínico e 
radiográfico, verificou-se que havia indicação para a exodontia 
do terceiro molar inferior esquerdo. Qual é a numeração 
correspondente a este dente que o ASB deverá marcar no 
prontuário? 
(A) 18. 
(B) 28. 
(C) 38. 
(D) 48. 
 
21. Em relação ao acolhimento do paciente nos serviços de 
saúde bucal pelo ASB, assinale a alternativa que representa uma 
atitude a ser realizada: 
(A) não há necessidade de procurar compreender o ponto de 

vista do paciente. 
(B) fazer a pessoa sentir-se acolhida e à vontade. 
(C) abandonar o indivíduo antes de concluído o seu trabalho, a 

fim de atender à próxima pessoa. 
(D) deixar o paciente esperando enquanto você faz um serviço 

que poderia finalizar numa outra oportunidade. 
 
22. Marque a alternativa correta em relação à correta utilização 
dos materiais no ambiente de atendimento: 
(A) os materiais descartáveis, como sugadores, luvas, gazes 

contaminadas, devem ser desprezados em sacos de lixo 
comum. 

(B) a destinação final do material pérfuro-cortante deve ser 
feita em caixas de papelão de descarte.  

(C) os materiais esterilizados devem ser estocados dentro da 
autoclave. 

(D) as agulhas reutilizadas devem ser acondicionadas em caixas 
com a data de esterilização e a data-limite de validade. 
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23. Qual o nome do instrumento utilizado para medir a profun-
didade das bolsas periodontais? 
(A) Cureta de Lucas. 
(B) Cureta de Molt. 
(C) Sonda exploradora. 
(D) Sonda milimetrada. 
 
24. Qual EPI é utilizado no paciente na hora da exposição ra-
diográfica? 
(A) Babador. 
(B) Avental plumbífero. 
(C) Máscara. 
(D) Gorro. 

 
25. O que NÃO se deve esterilizar em autoclave? 
(A) Gaze. 
(B) Anestésico. 
(C) Sindesmótomo. 
(D) Pote dappen de vidro. 
 
26. Para evitar a formação de vapores de mercúrio, que têm 
efeitos deletérios sobre a saúde do cirurgião-dentista e do 
auxiliar de saúde bucal pela permanente exposição de resíduos 
de amálgama e de mercúrio, devem ser acondicionados em: 
(A) cápsulas especiais. 
(B) potes de vidro com tampa sob lâmina de água. 
(C) descarpack. 
(D) saco plástico branco leitoso. 
 
27. O ASB deve realizar a desinfecção das bancadas: 
(A) a cada atendimento de paciente. 
(B) a cada dois atendimentos de pacientes. 
(C) duas vezes pela manhã. 
(D) duas vezes à tarde. 
 
28. Na técnica de preparo de modelos em gesso, marque a al-
ternativa correta acerca do cuidado que o ASB deve ter: 
(A) proporcionar o gesso e a água de acordo com sua 

experiência. 
(B) remover toda a saliva do molde. 
(C) colocar primeiro o pó na cuba de borracha e depois a água. 
(D) após espatulado, proceder ao vazamento do gesso 

enchendo o molde completamente em uma única aplicação. 
 
29. O líquido utilizado para irrigação durante o uso da caneta de 
alta rotação na confecção de um preparo cavitário é 
armazenado em que componente acessório da cadeira 
odontológica? 
(A) Pedal de acionamento. 
(B) Caixa de comando. 
(C) Equipo acoplado. 
(D) Reservatório de água.  
 
30. Qual desses materiais odontológicos necessita de fotopo-
limerização? 
(A) Amálgama de prata. 
(B) Resina acrílica. 
(C) Resina composta. 
(D) Óxido de zinco e eugenol. 
 
 
 

 


