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QUESTÃO 01  

Antes de uma cirurgia é recomendável que o 
paciente faça um bochecho com uma solução anti-
séptica. O anti-séptico mais utilizado neste processo 
é: 

A. Clorexidina. 
B. Manitol. 
C. Clorafenicol. 
D. Xilitol. 
E. Nenhuma das alternativas. 

QUESTÃO 02  

O objetivo de selar sulcos e fossas é prevenir e/ou 
paralisar lesões de cárie restritas ao esmalte. 
Assinale a alternativa que contém um cimento 
indicado para exercer a função de selante. 

A. Hidróxido de cálcio. 
B. Fosfato de zinco. 
C. Verniz. 
D. Óxido de zinco. 
E. Ionômero de vidro. 

QUESTÃO 03  

São consequências da perda de elementos dentários, 
exceto:  

A. Estética.  
B. Psicológica.  
C. Perda óssea. 
D. Renal.  
E. Funcional. 

QUESTÃO 04  

A educação em saúde bucal deve fornecer elementos 
para promover a autonomia dos usuários no controle 
do processo saúde-doença e na construção de seus 
hábitos. O conteúdo para as ações educativas em 
saúde bucal coletiva deve incluir dentre outras, 
exceto:  

A. Auto-exame da boca e auto-medicação com 
antibióticos.  

B. Orientações gerais sobre dieta e a 
prevenção ao uso de álcool e fumo.  

C. Prevenção contra as principais doenças 
bucais, como se manifestam e a importância 
do autocuidado.  

D. Orientações sobre higiene bucal (uso do fio 
dental e escovação com dentifrício 
fluoretado). 

E. Prevenção à exposição ao sol sem proteção 
e os cuidados imediatos após traumatismo 
dentário.   

QUESTÃO 05  

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F), sobre a 
doença periodontal. A seguir, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta.   

(   ) O sangramento gengival é uma dos sinais 
clínicos da gengivite.  

(   ) O controle da placa bacteriana é fundamental 
para o sucesso do tratamento da doença periodontal.  

(   ) Fumar prejudica a saúde do periodonto.  

 

A. V – F – V.  
B. V – V – V.  
C. F – F – V.  
D. V – F – F.  
E. F– V – V. 

QUESTÃO 06  

O Decreto nº 7.508/2011 estabelece critérios e 
requisitos para constituição de Regiões de Saúde, 
que deverão ser instituídas pelos Estados, em 
articulação com os Municípios, conforme diretrizes 
pactuadas no (a): 

A. Conselho Municipal de Saúde. 
B. Comissão Intergestores Bipartite. 
C. Conselho Nacional de Saúde. 
D. Conselho de Secretários de Saúde. 
E. Comissão Intergestores Tripartite. 

QUESTÃO 07  

São instrumentais de procedimentos restauradores, 
exceto:  

A. Aplicador de hidróxido de cálcio.  
B. Pinça clínica.  
C. Sindesmótomo.  
D. Porta matriz.  
E. Espelho clínico.   

QUESTÃO 08  

A primeira conduta em caso de acidente com material 
perfuro cortante durante atendimento de paciente HIV 
positivo é: 

A. Lavagem rigorosa com álcool. 
B. Uso de medicamento antirretroviral. 
C. Uso de antibiótico. 
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D. Uso de anti-inflamatório e realização de 
exame sorológico. 

E. Lavagem rigorosa com água e sabão.  

QUESTÃO 09  

Em relação à cárie dentária assinale a alternativa 
correta. 

A. Não é um processo multifatorial, depende 
exclusivamente das condições do 
hospedeiro. 

B. A lesão de cárie resulta da progressão da 
remineralização, com consequente formação 
da lesão de cárie.  

C. A lesão de cárie resulta da progressão da 
desmineralização, com consequente 
formação da lesão de cárie.  

D. Não é um processo multifatorial, depende 
exclusivamente da dieta.  

E. O procedimento restaurador da cavidade de 
cárie consiste no único fator de controle do 
processo de desenvolvimento da doença.  

QUESTÃO 10  

Sobre o uso do Flúor na prevenção da cárie dental, é 
correto afirmar que: 

A. A fluoretação das águas de abastecimento 
proporciona uma redução de 90% na 
prevalência da cárie. 

B. A fluorose acontece devido ao uso de altas 
concentrações de fluoretos após a erupção 
dos dentes permanentes. 

C. O flúor é um elemento químico não 
encontrado nos alimentos. 

D. A fluoretação das águas de abastecimento é 
um método vantajoso por proporcionar a 
universalidade de consumo em todas as 
faixas etárias. 

E. Nenhuma das alternativas. 

QUESTÃO 11  

Durante o atendimento, o cirurgião dentista informa 
que realizará uma restauração de amálgama classe II 
no dente 35. Assinale abaixo a resposta que 
relaciona as faces acometidas e o dente afetado:  

A. Face oclusal do primeiro pré-molar superior 
direito.  

B. Face oclusal e proximal do segundo pré-
molar inferior esquerdo. 

C. Face oclusal e proximal do segundo molar 
superior direito.  

D. Face palatina e oclusal do primeiro molar 
inferior direito.  

E. Face incisal e proximal do canino inferior 
esquerdo.  

QUESTÃO 12  

Entre os princípios e as diretrizes do SUS, estão: 

A. Centralização e a universalidade.  
B. Participação da comunidade e a autonomia.  
C. Universalidade e a integralidade.  
D. Complexidade e a igualdade.  
E. Integralidade e a centralização. 

QUESTÃO 13  

Assinale a alternativa correta sobre condutas a serem 
adotadas na lavagem e antissepsia das mãos. 

A. Para lavagens das mãos é recomendado o 
uso de escovas com cerdas extraduras. 

B. O enxague é feito das pontas dos dedos 
para o cotovelo. 

C. A lavagem das mãos deve seguir uma 
sequência, iniciada pelo cotovelo e 
finalizada pelas pontas dos dedos. 

D. No uso de joias e anéis, devem-se lavá-las 
durante a anti-sepsia das mãos. 

E. A secagem das mãos só pode ser realizada 
com toalha de pano. 

QUESTÃO 14  

Considerando a elaboração de um programa 
educacional em saúde para as populações, assinale 
a alternativa correta.  

A. A educação em saúde deve contribuir com a 
formação do indivíduo, buscando ensinar-lhe 
algo que contribua para a melhoria do seu 
padrão de vida e que possa ajudá-lo a ser 
livre para decidir sobre sua vida. 

B. Uma importante estratégia é priorizar a 
linguagem popular em detrimento do 
conhecimento científico que envolve o 
programa.  

C. Deve-se culpar o paciente pela condição 
bucal em que se encontra, 
fundamentalmente quando há negligência 
nos conceitos básicos de higiene.  

D. A educação em saúde bucal deve focar os 
conceitos de prevenção e tratamento de 
doenças bucais, evitando relacioná-los com 
os problemas de saúde geral, para que haja 
entendimento pleno do problema abordado.  



 
 
 
 
 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 40H 
 

 

3 

 

E. Os programas de educação em saúde 
devem aplicar o mesmo modelo em diversas 
populações, para otimizar o serviço e 
economizar recursos, evitando adaptações 
às realidades locais e individuais.  

QUESTÃO 15  

Considerando os princípios éticos que regem o 
código de conduta dos profissionais, considere as 
seguintes afirmativas:  

I. É facultativo ao profissional de saúde bucal 
manter segredo e sigilo das informações do 
paciente.  

II. É infração ética prestar serviço profissional 
não habilitado.  

III. Faz parte da regra de mercado aliciar 
pacientes de colegas.  

IV. Ser conivente com erros técnicos não 
caracteriza infração ética.  

V. Assinale a alternativa correta.  
 

A. Todas são verdadeiras. 
B. I e II são verdadeiras.  
C. I, II e IV são verdadeiras.  
D. III e IV são verdadeiras.  
E. Somente a II é verdadeira. 

QUESTÃO 16  

A educação em saúde bucal pode ser desenvolvida 
pelo cirurgião dentista, técnico em saúde bucal, 
auxiliar de saúde bucal e agente comunitário de 
saúde nas atividades em grupos ou individuais. Qual 
das estratégias abaixo tem como principais objetivos, 
buscar faltosos de programas, conhecer os modos de 
vida da população, orientar a comunidade, 
demonstrar cuidados de saúde e fazer prevenção de 
doenças?  

A. Dramatização.  
B. Reunião ou palestra.  
C. Discussão circular.  
D. Visita domiciliar.  
E. Entrevista.   

QUESTÃO 17  

Baseado nos Centros de Atenção Psicossocial - 
CAPS analise as afirmativas a seguir, assinalando 
(V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

(   ) O CAPS, tem a missão de dar um 
atendimento diuturno às pessoas que sofrem com 
transtornos mentais severos e persistentes, num 

dado território, oferecendo cuidados clínicos e de 
reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir 
o modelo hospitalocêntrico, evitando as internações e 
favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão 
social dos usuários e de suas famílias. 

(   ) O CAPS são instituições destinadas a acolher 
os pacientes com transtornos mentais, estimular sua 
integração social e familiar e apoiá-los em suas 
iniciativas de busca da autonomia. 

(   ) A criação dos CAPS, fez parte de um intenso 
movimento social, inicialmente de trabalhadores de 
saúde mental, que buscavam a melhoria da 
assistência no Brasil e denunciavam a situação 
precária dos hospitais psiquiátricos, que ainda eram o 
único recurso destinado aos usuários portadores de 
transtornos mentais. 

(   ) O objetivo do CAPS é oferecer atendimento à 
população de sua área de abrangência, realizando o 
acompanhamento clínico e a reinserção social dos 
usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários. É um serviço de atendimento de saúde 
mental criado para ser complementar às internações 
em hospitais psiquiátricos. 

 

Marque a opção com a sequência CORRETA: 

A. V, V, V, F. 
B. F, V, V, F. 
C. F, F, F, V. 
D. V, V, F, V. 
E. V, F, F, F. 

QUESTÃO 18  

A desinstitucionalização e efetiva reintegração de 
pessoas com sofrimento mental grave na 
comunidade é uma tarefa a que o SUS vem se 
dedicando com especial empenho nos últimos anos. 
São projetos e programas implantados pelo SUS que 
obedecem à lógica da Reforma Psiquiátrica, 
EXCETO:  

A. Programa “De volta para casa”. 
B. Ampliação de vagas nas unidades 

hospitalares psiquiátricas. 
C. Equipes de Consultório na Rua. 
D. Serviço Residencial Terapêutico (SRT). 
E. Centros de Atenção Psicossocial. 
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QUESTÃO 19  

Sobre o atendimento de Emergências Psiquiátricas, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

A. A postura deve ser firme, a equipe deve 
providenciar rapidamente a contenção 
mecânica e avaliar a possibilidade de 
contenção química. 

B. A postura deve ser firme e, na abordagem 
inicial, deve-se distinguir se a agitação ou 
agressividade são decorrentes de causa 
orgânica. 

C. Um paciente agitado, que não perdeu o 
controle, pode responder a uma intervenção 
verbal e o técnico de enfermagem tem 
possibilidade de contornar a situação 
através do diálogo, sem necessidade de 
contenção. 

D. A atitude do técnico de enfermagem deve 
ser calma. Escutar, fazer perguntas para 
compreender o que está sendo vivenciado 
pelo paciente é fundamental. 

E. Das abordagens terapêuticas que, na prática 
clínica no momento da crise, traz uma 
aproximação do paciente com o profissional 
é a escuta e o vínculo. 

QUESTÃO 20  

São frases que remetem ao conceito de trabalho em 
equipe, EXCETO:  

A. Esforço coletivo para resolver um problema. 
B. Grupo de pessoas que se dedicam a realizar 

uma tarefa ou determinado trabalho. 
C. Prioridade no cumprimento de metas 

individuais e destaque de alguns 
profissionais em relação aos outros. 

D. Possibilidade de troca de conhecimento e 
agilidade no cumprimento de metas e 
objetivos compartilhados. 

E. Cooperação no planejamento e execução 
das metas do grupo. 

 

 


