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01. Quando é feito o agendamento de pacientes, deve-se 
priorizar sempre pacientes: 
(A) com dor de dente. 
(B) idosos, mesmo que haja pacientes com dor de dente 

aguardando atendimento. 
(C) gestantes, independente da presença de dor. 
(D) por ordem de chegada, independente da presença de dor ou 

de necessidades especiais de outros pacientes. 
 
02. Os estabelecimentos de saúde podem elaborar o 
______________, o qual apresenta os riscos inerentes à saúde 
dos trabalhadores que podem ser previstos, identificados, 
minimizados e até mesmo eliminados. Marque a alternativa que 
melhor substitui a lacuna do enunciado.  
(A) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
(B) Programa de Controle de Riscos na Saúde. 
(C) Programa de Vacinação Anual Institucional. 
(D) Manual de Biossegurança Institucional. 
 
03. Marque a alternativa CORRETA que completa a lacuna da 
frase abaixo:  
A escovação é um método _____________ de prevenção da 
cárie dental. 
(A) Esterilizado. 
(B) Mecânico. 
(C) Biológico. 
(D) Químico. 
 
04. Qual das técnicas de aplicação individual de flúor listadas 
abaixo possui a menor concentração de fluoreto? 
(A) Aplicação tópica de flúor em gel. 
(B) Aplicação tópica de verniz fluoretado. 
(C) Escovação com creme dental fluoretado. 
(D) Fluoretação da água de abastecimento. 
 
05. As atividades educativas em saúde bucal são de suma 
importância para prevenção das doenças bucais. A 
_____________ visa conhecer o modo de vida da comunidade 
para fins de planejamento de ações educativas. Marque a 
alternativa CORRETA que melhor substitui a lacuna. 
(A) Primeira consulta odontológica. 
(B) Visita domiciliar. 
(C) Entrevista semiestruturada. 
(D) Consulta de retorno. 
 
06. Qual instrumental odontológico NÃO possui função para 
realização de uma restauração de amálgama no dente 26, classe 
II (mésio-ocluso-distal)? 
(A) Porta-matriz tofflemire. 
(B) Brunidor. 
(C) Espátula de inserção nº 1. 
(D) Condensadores. 
 
07. Quais instrumentais cirúrgicos devem estar presentes em 
uma bandeja para a realização de uma exodontia do dente 11? 
(A) Fórceps nº 151 e bandeirinhas. 
(B) Fórceps nº 150 e alavanca reta. 
(C) Fórceps n° 16 e cinzéis. 
(D) Fórceps nº 17 e martelo. 
 
 
 
 

08. Quais instrumentais devem estar presentes em uma bandeja 
para a realização de remoção de cárie na oclusal do dente 36? 
(A) Pontas diamantadas esféricas de alta rotação e curetas de 

dentina. 
(B) Condensadores e cortantes de black. 
(C) Curetas de dentina e brocas esféricas de baixa rotação. 
(D) Porta-matriz tofflemire e brunidor. 
 
09. Qual instrumental deve estar presente em uma bandeja 
para a realização da medição da profundidade de sondagem no 
dente 24 com mobilidade? 
(A) Sonda Nabers. 
(B) Sonda exploradora. 
(C) Sonda milimetrada. 
(D) Régua milimetrada. 
 
10. De acordo com a classificação de Spaulding (1972), os 
instrumentais classificados como críticos devem passar por, 
obrigatoriamente, um processo de _____________________, 
previamente a serem utilizados no paciente. Marque a 
alternativa que melhor preenche a lacuna. 
(A) Antissepsia. 
(B) Assepsia. 
(C) Desinfecção. 
(D) Esterilização. 
 
11. A profilaxia dental, realizada com escova de Robson e pasta 
profilática, tem a função de remover o (a): 
(A) cárie dentária. 
(B) cálculo dentário. 
(C) resto radicular. 
(D) placa bacteriana. 
 
12. Qual instrumental listado abaixo NÃO é necessário para a 
realização de um isolamento absoluto dente 36 previamente a 
um procedimento adesivo? 
(A) Arco de Young. 
(B) Afastador labial. 
(C) Grampo 26. 
(D) Perfurador de Ainsworth. 
 
13. Marque a alternativa CORRETA sobre a higienização das 
mãos. 
(A) É recomendado o uso de escovas de cerdas extraduras. 
(B) Anéis e alianças devem ser removidos durante o 

procedimento. 
(C) A lavagem das mãos deve seguir uma sequência, iniciada 

pelos cotovelos e finalizada pelas pontas dos dedos. 
(D) A secagem das mãos só pode ser feita com toalhas de pano. 
 
14. De acordo com a classificação de Spaulding (1972), marque 
a alternativa CORRETA que contém apenas artigos semicríticos. 
(A) Brocas, cureta de Lucas e óculos de proteção. 
(B) Seringa tríplice, arco de Ostby e fórceps. 
(C) Pinça clínica, moldeiras e espelho clínico. 
(D) Agulhas, bisturi e tesoura serrilhada. 
 
15. Marque a alternativa CORRETA que contém apenas 
materiais que podem se apresentar na forma de pasta-pasta. 
(A) Cimento de fosfato de zinco e cimento de ionômero de 

vidro. 
(B) Cimento resinoso dual e cimento de fosfato de zinco. 
(C) Cimento cirúrgico e cimento de hidróxido de cálcio. 
(D) Cimento de óxido de zinco e resina composta. 
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16. Sobre a manipulação do alginato, marque a alternativa 
CORRETA. 
(A) Deve-se colocar primeiramente o pó na cuba e, em seguida, 

adicionar a água. 
(B) O molde de alginato pode ser vazado em até 72 horas. 
(C) O tempo de trabalho do alginato pode ser estendido, 

aumentando a temperatura da água. 
(D) Recomenda-se abrir o pacote utilizando máscara para não 

inalar o pó. 
 

17. Qual instrumento de remoção do cálculo supragengival, 
bem indicado para áreas interproximais, possui a ponta ativa 
com superfície plana e dois ângulos de corte que convergem em 
uma ponta afilada? 
(A) Lima. 
(B) Cureta de Gracey. 
(C) Cinzel. 
(D) Foice. 
 

18. Em um procedimento de exodontia do dente 46, se o 
cirurgião-dentista estiver na posição de 9 horas, a melhor 
posição para o auxiliar de saúde bucal é: 
(A) 2 horas. 
(B) 5 horas. 
(C) 6 horas. 
(D) 11 horas. 
 

19. Qual dos instrumentais NÃO tem funções para obturação 
dos canais radiculares? 
(A) Calcador de Paiva. 
(B) Régua de aço milimetrada. 
(C) Esculpidor Hollenback. 
(D) Pinça endodôntica. 
 

20. Marque a alternativa CORRETA que possui características 
positivas para uma escova dental. 
(A) Cerdas macias ou extramacias. 
(B) Tufos bem separados. 
(C) Filamentos com pontas retas. 
(D) Cabeça de tamanho grande. 
 

21. A técnica de ______________ para escovação dos dentes 
consiste em posicionar as cerdas diretamente no sulco gengival, 
em um ângulo de 45 graus com o eixo do dente, realizando-se 
movimentos curtos para frente e para trás, vibratórios, 
deslocando todo o resíduo existente na área. Marque a 
alternativa que melhor preenche a lacuna do texto acima. 
(A) Bass. 
(B) Fones. 
(C) Stillman. 
(D) Stillman modificada. 
 

22. Qual cuidado que o auxiliar de saúde bucal deverá ter ao 
manipular a silicona de adição de consistência pesada? 
(A) Esconder o material da fonte de luz. 
(B) Embalar a superfície com papel filme. 
(C) Não manusear com luvas de látex. 
(D) Manusear longe do fogo. 
 

23. Qual o tipo de gesso utilizado para vazamento em moldes 
para obtenção de modelos de trabalho? 
(A) Tipo I 
(B) Tipo II. 
(C) Tipo III. 
(D) Tipo IV. 
 

24. Marque a alternativa CORRETA sobre a ação de uma solução 
bactericida sobre a pele ou mucosa. 
(A) Inibir o desenvolvimento bacteriano. 
(B) Evitar o crescimento bacteriano. 
(C) Matar as bactérias, mas não os esporos. 
(D) Esterilizar as bactérias e os esporos. 
 
25. Qual material odontológico necessita de uma placa de vidro 
para mistura e manipulação? 
(A) Silicona de adição – pasta leve. 
(B) Silicona de adição – pasta pesada. 
(C) Silicona de condensação – pasta leve. 
(D) Silicona de condensação – pasta pesada. 
 
26. Marque a alternativa CORRETA com a principal função do 
instrumento odontológico Carpule. 
(A) Descolamento de tecidos moles. 
(B) Anestesia local. 
(C) Apreensão de fios de sutura. 
(D) Exérese dental. 
 
27. Muitos procedimentos odontológicos produzem aerossóis e 
gotículas, que podem estar contaminados com o vírus da 
COVID-19 e facilitam a propagação do vírus. Portanto, esse 
problema é de grande preocupação em clínicas odontológicas e 
em hospitais durante a prática clínica. Assim, marque a 
alternativa que NÃO representa procedimento odontológico 
que possui grande produção de aerossóis. 
(A) Preparo cavitário com alta rotação. 
(B) Instalação de prótese total. 
(C) Acionamento em spray da seringa tríplice. 
(D) Utilização do ultrassom. 
 
28. Marque a alternativa que NÃO compete ao auxiliar de saúde 
bucal. 
(A) Manipular materiais de uso odontológico. 
(B) Selecionar moldeiras. 
(C) Exercer a atividade de forma autônoma. 
(D) Preparar o paciente para o atendimento. 
 
29. Marque a alternativa que representa a ordem CORRETA dos 
ciclos que acontecem na autoclave durante o processo de 
esterilização. 
 

I. Ciclo de Esterilização. 
II. Ciclo de Aquecimento. 
III. Ciclo de Secagem. 
IV. Ciclo de Despressurização. 
 

(A) I – II – III – IV. 
(B) II – I – IV – III. 
(C) IV – I – II – III. 
(D) III – II – I – IV. 
 
30. Uma das funções competentes ao auxiliar de saúde bucal é 
o preenchimento de fichas clínicas. Em um odontograma, o 
número correspondente ao primeiro molar inferior esquerdo é 
o: 
(A) 16. 
(B) 26. 
(C) 36. 
(D) 46. 


