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          ESTADO DO PIAUI  

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O JOSE  DO PIAUI  
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

AUXILIAR DE 

DENTISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.saojosepi 2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ 
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CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A democracia social e o império da lei 

(...) É até assustador o número de pessoas que aprovariam um sistema autoritário. 1 

(...) venho dizendo já há algum tempo: o Brasil vive fluxos de democracia  e  refluxos de 2 

autoritarismo. É o que evidencia a nossa trajetória constitucional. (...) 3 

(...) tenho ressaltado: quanto ocorre o chamado "golpe de Estado", vem ele amparado 4 

pela vontade popular, e não apenas pela força dos "golpistas". (...) 5 

De nada vale garantir ao cidadão o direito de livre manifestação, de associação, de 6 

livre circulação, de livre convicção política e religiosa, se lhe falta pão. 7 

Locupletamo-nos, como é sabido, da democracia política. Desfrutamos dela. 8 

O discurso, às vezes, extravasa o exagero. Todos podem criticar a todos, se assim o 9 

desejarem. Não temos,  pois, carência   do arcabouço libertário. Em contrapartida, sobram 10 

carências em outro eixo, o da democracia social, a do "pão sobre a mesa". Essa expressão quer 11 

significar a democracia de conteúdo social, voltada para o escopo do desenvolvimento, do 12 

emprego, da segurança pública, da saúde e da educação. Em síntese: a democracia provedora de 13 

cidadania, de condições dignas de vida. Quando o jogo democrático é incapaz de influir na 14 

distribuição de riqueza, perde sua maior fonte de legitimação. 15 

Uma democracia sem igualdade de oportunidades e que não se apresenta como 16 

instrumento para diminuir aberrantes distâncias sociais é mera caricatura de si mesma. Outro 17 

aspecto que merece atenção é o conceito do império da lei como alicerce maior da democracia. É 18 

a lei que organiza, determina e dá estabilidade às relações sociais. Saber o que dizem a 19 

Constituição e as leis — e aplicá-las — é saber quais são "as regras do jogo". (...) 20 

A que, porém, temos assistido? À completa desobediência da lei. (...) 21 

(...) Fala-se muito em "tolerância zero". Ora, o que ela significa, se não apenas o 22 

cumprimento radical da lei? Afinal, pode-se quebrar vidraças, pichar prédios, fazer baderna nas 23 

ruas? Não. A lei não o tolera. Isso é "tolerância zero". 24 
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CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA 

Essas deficiências e distorções acabam gerando falta de crença no sistema 25 

democrático.  Daí pregar-se a necessidade de um dirigente autoritário, forte e raivoso para pôr 26 

ordem na casa. É o risco de descambarmos numa ditadura. 27 

Autoridade é aquela que aplica rigorosamente a vontade da lei, e não aquela que 28 

impõe a sua  vontade ditatorial. 29 

Não podemos perder a oportunidade de consolidar a nossa democracia. (...) 30 

O que precisamos mesmo é de ordem e de progresso, valores que os nossos primeiros 31 

republicanos viram como síntese necessária para a consolidação do país. A ordem é o cumprimento 32 

da lei; o progresso é a concretização de metas sociais para a consolidação da cidadania e da nação. 33 

.34 

35 

TEMER, Michel. In: Folha de S. Paulo, Opinião. 
 

 

01) Com base no texto, é correto afirmar: 

 

(A) O autoritarismo, além de garantir a ordem 

pública, também viabiliza o "pão sobre a 

mesa". 

(B) A democracia brasileira, por não ser 

abrangente, torna-se cada vez mais frágil. 

(C) O povo brasileiro, porque desconhece as 

chamadas "regras do jogo", reage contra o 

sistema quando vê seus direitos 

desrespeitados. 

(D) O brasileiro acredita que, indo de encontro às 

leis vigentes no País, conseguirá, mais 

facilmente, reverter o desnível social nele 

existente. 

 

02) O autor do texto 

 

(A) vê a ordem e o progresso como os valores 

basilares para a consolidação da democracia 

brasileira. 

(B) contrapõe dois tipos de autoridade, 

desprezando a que "aplica rigorosamente a 

vontade da lei". 

(C) mostra-se desfavorável à chamada "tolerância 

zero", já que tal postura restringe a liberdade 

do cidadão. 

(D) acredita que ser autoritário é, em sua essência, 

aplicar à risca o que determinam as leis. 

 

 

 

 

03) No texto, opõem-se quanto ao sentido, as 

expressões 

 

(A) "império da lei" (L.18) e "alicerce maior da 

democracia" (L.18). 

(B) "cumprimento radical da lei" (L.23) e 

"tolerância zero" (L.24). 

(C) "deficiências e distorções" (L.25) e "ordem na 

casa" (L.27). 

(D) "dirigente autoritário" (L.26) e "vontade 

ditatorial" (L.29). 

 

AS QUESTÕES 4 A 6 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TRECHO ABAIXO 

 

"O discurso, às vezes, extravasa o exagero. 

Todos podem criticar a todos, se assim o 

desejarem. Não temos, pois, carência do 

arcabouço libertário." (L.9/10) 

 

04) Da leitura do trecho em evidência, infere-se 

que Autor: 

 

(A) elogia os que sabem valer-se da cultura como 

meio de viabilizar o objetivo de seu discurso. 

(B) recrimina as pessoas que censuram outras, 

sem ponderar, muitas vezes, o efeito de suas 

palavras. 

(C) considera a abertura democrática como a 

responsável pelas distorções existentes no 

País. 

(D) critica a postura dos que, valendo-se da 

democracia, extrapolam o uso do direito de 

livre expressão. 
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CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA 

05) No trecho em destaque, 

 

(A) a forma verbal "extravasa" denota um fato que 

acontece habitualmente. 

(B) o vocábulo "exagero" dá ideia de abuso. 

(C) o termo "o" se refere à palavra "discurso". 

(D) a palavra "arcabouço" conota fragilidade.  

 

06) A frase que se completa com a mesma 

preposição que aparece no segundo período do 

trecho em destaque é: 

 

(A) O problema____ que o autor se refere é muito 

grande. 

(B) Eis uma causa______ que se deve lutar 

sempre: o respeito à cidadania. 

(C) O tempo_____ que se dispõe para agir em prol 

do desenvolvimento do Brasil não é tão longo 

assim. 

(D) Este é um texto_____ que muita gente se 

identifica. 

 

07) A alternativa em que há correspondência de 

sentido entre a forma verbal simples, 

destacada do texto, e a composta, indicada à 

direita, é 

 

(A) "aprovariam" (L.1) — podiam aprovar. 

(B) "vive" (L.2) — tem vivido. 

(C) "Desfrutamos" (L.8) — Podemos desfrutar. 

(D) "viram" (L.32) — teriam visto. 

 

 

08) Com referência aos sinais de pontuação usados 

no texto, é correto afirmar:  

 

(A) As aspas das linhas 4 e 5 indicam ironia. 

(B) As vírgulas das linhas 8 e 9 isolam orações 

intercaladas. 

(C) As primeiras vírgulas das linhas 10  e a vírgula 

da linha 21 exercem funções diferentes 

(D) Os travessões da linha 20 podem ser 

substituídos por vírgulas 

 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "como" (L.8) - comparação. 

(B) "pois" (L.10) - explicação. 

(C) "porém" (21) - conclusão. 

(D) "que" (L.28) - restrição. 

 

 

 

 

 

10)  

 

"Saber o que dizem a Constituição e as leis — 

e aplicá-las — é saber quais são 'as regras 

do jogo'." (L.19/20) 

 

Sobre a frase acima, pode-se afirmar: 

 

(A) As palavras "o" e "as" modificam o nome. 

(B) Os termos "que" e "quais" exercem a mesma 

função sintática. 

(C) A expressão "a Constituição e as leis" tem valor 

subjetivo. 

(D) A última oração equivale a um adjetivo. 

 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 11 A 15 
 

 

11) Quais dos números abaixo representa um 

número inteiro relativo? 
 

(A) 3 √1
16

 

(B) 3 √−1
16

 

(C) 2,333̅ 

(D) 0,1999̅ 

 

12) 
3

4
 de 20 Hectares corresponde a:  

 

(A) 15 m² 

(B) 150.000 m² 

(C) 1.500.000 m² 

(D) 75.000 m² 

 

13) Dado o conjunto A= { a, {1}} marque a 

alternativa INCORRETA: 
 

(A) {1}  A 

(B) {1}  A 

(C) {1}  A 

(D)   A 

 

14) Seja 𝑥3 = √2 o valor de 𝑥6 será: 

 

(A) √2
6

 

(B) 2 

(C) √8
6

 

(D) √2
18

 

 

15) O valor da fração; 01222̅ é:  
 

(A) 
11

9
 

(B) 
11

90
 

(C) 
12

9
 

(D) 
12

90
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CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA 

 

INFORMÁTICA BÁSICA  - QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

16) O Disquete e o Winchester são 

respectivamente unidades de discos: 

 

(A) Removível e Fixa. 

(B) Óptico e Magnético. 

(C) Removível e Magnético. 

(D) Removível e Magnético-óptico. 

 

17) Em um sistema de E/S (entrada e saída) 

temos o Barramento que é: 

 

(A) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

dados, endereço e energia. Os barramentos 

ligam a memória RAM a fonte de energia para 

o seu devido funcionamento. 

(B) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

dados, endereço e controle. Os barramentos 

ligam o processador à memória principal e o 

processador às interfaces e controladoras de 

periféricos. 

(C) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

dados, endereço e controle. Os barramentos 

ligam o processador ao HD e o processador às 

interfaces e controladoras de periféricos. 

(D) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

leitura, envio e energia. Os barramentos ligam 

o processador a memória ROM. 

 

18) O transistor é: 

 

(A) Unidade básica do processador, capaz de 

processar um bit de cada vez. Mais transistores 

permitem que o processador processe mais 

instruções de cada vez enquanto a frequência 

de operação determina quantos ciclos de 

processamento são executados por segundo. 

(B) Unidade básica da memória RAM, capaz de 

processar e interligar os dados que são salvos 

do computador para a memória auxiliar. Mais 

transistores permitem que a memória possa 

operar com frequências maiores. 

(C) Unidade básica da memória ROM, capaz de 

processar e interligar os dados que são salvos 

do computador para a memória principal. Mais 

transistores permitem que a memória possa 

operar com frequências maiores. 

(D) Unidade básica da memória Principal, capaz de 

processar uma informação de cada vez ou 

várias ao mesmo tempo. Mais transistores 

permitem que a memória principal processe 

mais instruções de cada vez quando a menos 

reduz a velocidade de transferências. 

 

19) Com base nas características do computador 

abaixo assinale a alternativa correta: 

 

1-  Menores dimensões e permitem mais 

portabilidade. 

2- Configurações mais leves e garantem preços 

mais baixos. 

3- Não costuma passar de 10 polegadas. 

4- Não possui drivers de leitura. 

 

O tipo de computador é: 

(A) Notebook. 

(B) Ultrabook. 

(C) Booktop. 

(D) Netbook. 

 

20) O Pen-Driver, Mouse, Teclado e Scanner são 

respectivamente dispositivos de: 

 

(A) Entrada e saída – Entrada – Saída – Saída.  

(B) Entrada e saída – Entrada – Entrada – 

Entrada.  

(C) Entrada  – Entrada – Entrada – Saída.  

(D) Saída – Entrada – Entrada – Saída.  
 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 

21) A educação em saúde bucal é uma forma de: 
 

(A) Levar informações exatas ao paciente. 
(B) Estimular o indivíduo a mudanças favoráveis 

que revertam em benefícios a sua saúde 
(C) Criar comportamentos ideais, pois de posse das 

informações necessárias, o indivíduo adquire 
hábitos deletérios. 

(D) Trabalhar com orientações selecionadas para 
que o paciente saiba das indicações do 

tratamento odontológico. 
 

22) A cárie dentária pode ser definida como uma 
destruição localizada dos tecidos dentais 
causada pela ação das bactérias. Considerando 
as diversas formas de prevenção de cárie 
dental, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Preferencialmente deve ser indicadas escovas 

de cerdas macias e cabeça pequena para um 
paciente adulto. 

(B) O uso de escova e de fio dental são 
considerados métodos mecânicos de remoção 
de biofilme dental. 

(C) O flúor contido nos dentifrícios é suficiente para 
prevenir a cárie dentária. 

(D) A orientação de dieta é um método importante 
de prevenção e promoção. 
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CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA 

23) A lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que aprovou o SUS, instituiu o seguinte 

princípio fundamental ao Sistema de Saúde 

Brasileiro: 
 

(A) Solidariedade 

(B) Universalidade 

(C) Fraternidade 

(D) Centralização 

 

24) A esterilização por métodos químicos líquidos 

seguem os seguintes passos EXCETO. 

 

(A) Imergir o artigo na solução adequada e utilizar 

EPI e garantir ventilação do local. 

(B) Preencher o interior das tubulações e 

reentrâncias com auxílio de seringa, se 

necessário, evitando a formação de bolhas de 

ar, bem como respeitar o tempo de exposição 

indicado, mantendo o recipiente tampado;  

(C) Enxaguar os artigos, inclusive reentrâncias 

com água esterilizada e técnica asséptica. 

Recomendam-se múltiplos enxagues para 

eliminar resíduos do produto utilizado bem 

como secar externamente os artigos, com 

técnicas assépticas e compressas estéreis, e 

acondicionar o artigo processado em 

recipientes ou invólucro adequados e estéreis. 

(D) Usar apenas parte do conteúdo do recipiente de 

água esterilizada várias vezes bem como usar 

recipientes de múltiplo uso;  

 

25) A aplicação tópica de flúor é um dos métodos 

mais empregados pela equipe de saúde no 

controle da doença cárie. Analise as afirmações 

abaixo sobre essa doença: 

I. Em crianças menores, nas quais o risco de 

deglutição é maior, deve-se dar preferência à 

utilização de vernizes fluoretados.  

II. Em casos de deglutição involuntária de flúor 

durante a aplicação tópica, um dos sinais de 

intoxicação aguda é o vômito.  

III. A água de abastecimento público e os 

dentifrícios fluoretados funcionam como 

aplicações tópicas em concentrações mais 

baixas que as profissionais. 

IV. Durante a aplicação de produtos com alta 

concentração de flúor, o sugador deve ser 

usado, e o paciente deve ser sempre assistido.  

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, II e IV estão corretas 

26) A proposta de organização de serviços de 

Saúde Bucal sob a ótica das ações coletivas e 

de assistência vem tornando-se fundamental 

para o planejamento, desenvolvimento do 

cuidado e avaliação junto às equipes de Saúde 

Coletiva. São propostas de saúde na 

organização das ações coletivas, EXCETO. 

 

(A) Educação e prevenção em Saúde Bucal, bem 

como a evidenciação de placa e escovação 

supervisionada; 

(B) Desestimular o rastreamento das doenças 

bucais; 

(C) Realização de fluorterapia intensiva para casos 

de médio e alto risco de cárie dentária; 

(D) Atividades educativas com grupos específicos, 

espaços escolares, instituições, associações, 

domicílios; 

 

27) Sobre os instrumentos utilizados no 

atendimento dentário todas as atividades 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Não podemos incluir como sendo esculpidor 

para amálgama o discoide e o cleóide  

(B) O alicate 141 tem como finalidade perfurar e 

rebitar a tira de matriz na confecção da matriz 

rebitada 

(C) Pode-se afirmar que a Pinça de Miller não é 

uma pinça porta grampo 

(D) Nas restaurações de amálgama classe II para 

restaurar o contorno anatômico proximal, 

utiliza-se a matriz metálica. 

 

28) A imagem abaixo é um instrumento utilizado 

nos consultórios odontológicos. O mesmo é: 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Um aplicador de cimento de hidróxido de cálcio 

(B) Uma broca 

(C) Um calcador espatulado 

(D) Uma pinça clínica 
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CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA 

29) As atividades do Auxiliar de Consultório 

Odontológico está sob supervisão do Cirurgião 

Dentista e se sustenta no Código de Ética 

Odontológico (CEO). Tem como objetivo a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde 

bucal e podem atuar em serviços públicos ou 

privados. Dentre as atividades do Auxiliar de 

Consultório Odontológico todas abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

A) Confeccionar materiais odontológicos 

B) Instrumentar profissionais 

C) Realizar ações de educação em saúde, bem 

como orientação e supervisão de higiene oral. 

D) Preparar o paciente para atendimento 

 

30) O Auxiliar de Consultório Odontológico como 

todo e qualquer funcionário deve conhecer as 

boas práticas e os princípios de biossegurança 

aplicados ao trabalho que irá desenvolver. 

Sobre a biossegurança no consultório 

odontológico todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

A) O uso do gorro deve ser de caráter obrigatório 

para o cirurgião-dentista, sua equipe e o 

paciente, sempre que trabalhos com alta 

rotação forem executados. 

B) A calça e o avental não cirúrgicos são 

elementos básicos do uniforme para 

procedimentos semicrítico, por isso o avental 

deve ter gola, sempre com mangas longas, e 

comprimento ¾. 

C) O uso da máscara de proteção deve ser trocado 

a cada paciente. 

D) O uso das luvas de proteção pela equipe 

odontológica deve ser limpo com álcool antes 

do atendimento.  

 

 

 

 

 

 

31) Na atenção básica em saúde, junto às Unidades 

de Saúde da Família (USF), cabe ao Auxiliar de 

Consultório Odontológico: 

 

I. Participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento a 

Unidade de Saúde da Família. 

II. Coordenar e participar das atividades de 

Educação permanente do Assistente de 

Consultório Dentário. 

III. Realizar ações de promoção e prevenção em 

saúde bucal para as famílias. 

IV. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter 

o perfil epidemiológico para o planejamento e 

a programação nem saúde bucal. 

V. Proceder à desinfecção e à esterilização de 

materiais e instrumentos utilizados. 

 

Analisando os itens acima podemos concluir que 

estão corretos somente em: 

 

A) I, II e IV 

B) I, III e V 

C) III, IV e V 

D) I, II, III, IV e V 

 

32) A necessidade de melhorar os índices 

epidemiológicos de saúde bucal e de ampliar o 

acesso da população brasileira às ações a ela 

relacionadas – quer em termos de promoção, 

quer de proteção e recuperação – impulsionou 

a decisão de reorientar as práticas de 

intervenção neste contexto, valendo-se, para 

tanto, de sua inclusão na estratégia de saúde 

da família, que tem como objetivo, EXCETO: 

 

A) Melhorar as condições de saúde bucal da 

população brasileira. Bem como avaliar os 

padrões de qualidade e o impacto das ações de 

saúde bucal desenvolvidas, de acordo com os 

princípios do PSF. 

B) Desorientar as práticas de atenção à saúde 

bucal, consoante ao preconizado pelo 

Programa Saúde da Família. 

C) Assegurar o acesso progressivo de todas as 

famílias residentes nas áreas cobertas pelas 

equipes de saúde da família às ações de 

promoção e de prevenção, bem como aquelas 

de caráter curativo-restauradoras de saúde 

bucal. 

D) Capacitar, formar e educar permanentemente 

os profissionais de saúde bucal necessários ao 

PSF, por intermédio da articulação entre as 

instituições de ensino superior e as de serviço 

do SUS. 
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33) Todas as afirmações sobre a cobertura da ação 

coletiva escovação dental supervisionada estão 

corretas, EXCETO. 

 

A) É o percentual de pessoas que participaram da 

ação coletiva escovação dental supervisionada.  

B) Esta ação é dirigida, necessariamente de forma 

individual em que atividades educativas são 

realizadas no âmbito clínico para uma única 

pessoa.  

C) Expressa o percentual de cobertura 

correspondente à média de pessoas que 

tiveram acesso à escovação dental com 

orientação/supervisão de um profissional 

treinado,  

D) Tal percentual leva em consideração o mês ou 

meses em que se realizou a atividade, em 

determinado local e ano, visando à prevenção 

de doenças bucais, mais especificamente cárie 

dentária e doença periodontal. 

 

34) A educação em saúde bucal deve fornecer 

instrumentos para fortalecer a autonomia dos 

usuários no controle do processo saúde-doença 

e na condução de seus hábitos. Em geral, o 

conteúdo para as ações educativas coletivas 

deve abordar todas abaixo, EXCETO. 

 

A) As principais doenças bucais, como se 

manifestam e como se previnem;  

B) A importância do autocuidado, da higiene 

bucal, da escovação com dentifrício fluoretado 

e o uso do fio dental;  

C) Os cuidados a serem tomados para evitar a 

fluorose;  

D) Evitas as orientações gerais sobre dieta, pois 

estas não interferem na saúde bucal.  

 

35) Em relação à anatomia dental assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) Os primeiros dentes esfoliados na dentição 

decídua são os molares 

B) O primeiro molar permanente inferior 

apresenta 3 cúspides vestibulares e duas 

linguais 

C) A dentição decídua é composta de 20 dentes, 

e, geralmente, a completa erupção dos dentes 

ocorre em torno dos 3 anos de idade. 

D) O dente 35 possui, na maior parte dos casos, 

duas raízes, uma vestíbula e uma palatina. 

 

 

 

 

36) A etiologia da doença periodontal e gengival é 

microbiana, sendo agravada quando a higiene 

bucal é negligenciada. Sobre doença 

periodontal, é CORRETO afirmar que: 

 

A) É uma doença inflamatória que acomete os 

tecidos de suporte (gengiva) e sustentação 

(cemento, ligamento periodontal e osso) dos 

dentes. 

B) Doença viral recorrente, geralmente benigna, 

causada por vírus e que afeta principalmente a 

mucosa da boca ou região genital, mas que 

pode causar graves complicações neurológicas. 

C) Doença multifatorial, infecciosa, transmissível 

e dieta dependente, que produz 

desmineralização das estruturas dentárias. 

D) Doença que geralmente ocorre nos lábios (mais 

frequentemente no lábio inferior), dentro da 

boca, na parte posterior da garganta, nas 

amígdalas ou nas glândulas salivares. 

 

37) Após cada atendimento odontológico, os 

instrumentos deverão ser higienizados e 

esterilizados. Esse material deverá, 

primeiramente, ser transportado para local 

apropriado, por meio de bandejas. Sobre esse 

procedimento analise as afirmações abaixo: 

 

I. No local apropriado, os instrumentos deverão 

ser colocados na cuba ultrassônica, que deverá 

ser preenchida com água, até o nível indicado 

no equipamento, e detergente enzimático, na 

proporção indicada pelo fabricante. Os 

materiais deverão permanecer na cuba por 5 

minutos. 

II. Deverão ser colocados na cuba todos os 

instrumentos que são utilizados rotineiramente 

no consultório, inclusive as placas de vidro e as 

seringas carpule, das quais a agulha deverá ser 

mantida.  

III. Os tubetes deverão ser retirados da seringa e 

dispensados em lixo comum, caso sejam de 

plástico e de vidro. 

IV. Depois de retirar os instrumentos da cuba 

ultrassônica, é importante, ainda, escovar os 

instrumentos para retirar quaisquer resquícios 

de sujeira e secá-los com papel-toalha. 

Lembre-se de esgotar a água da cuba 

ultrassônica, após cada lavagem de materiais. 

Após a limpeza, os instrumentos deverão ser 

embalados em papel de esterilização 

apropriado, selados e levados para a autoclave. 
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V. Antes de ligar a autoclave, certifique-se de que 

os instrumentos foram bem dispostos nas 
bandejas para que o vapor circule livremente 
entre as embalagens. Complete o nível de água 
destilada e ligue o equipamento. O ciclo de 
esterilização deverá durar, aproximadamente, 
45 minutos. Lembre-se de utilizar luvas de 
látex para realizar a limpeza dos instrumentos 

e luvas de procedimento para embalá-los e 
selá-los para esterilização na autoclave. 
 

Após análise das afirmações acima podemos 
concluir que: 
 

A) Todas estão corretas 
B) Apenas I, II e III estão corretas 
C) Apenas III, IV e V estão corretas 
D) Apenas I, IV e V estão corretas 

 

38) Observe a imagem abaixo e suas funções 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
I. Raspar e remover depósitos e manchas dos 

dentes 
II. Raspar superfícies supragengival e subgengival 
III. Remover o revestimento de tecido mole de 

bolsa periodontal e alisar a raiz 

IV. A 1 é UC/Rulle 5 6⁄ ; a 2 é Loma Linda 11 12⁄  e a 

3 é Mc McCall17 18⁄  

 
Os instrumentos acima são 
 
A) Curetas Universais 
B) Broca de Peso 
C) Instrumento Glick 
D) Calcadores endodônticos 

 
39) Analise as afirmações abaixo sobre a anatomia 

dental: 
I. O elemento dental é dividido em duas porções 

distintas: Coroa e raiz. 
II. O limite entre estas duas porções chama-se 

linha do colo anatômico. 

III. Cada lado do dente é chamado de face 

IV. As faces livres são as faces dos dentes que não 
mantém contato com outros dentes da mesma 
arcada. 

V. As faces livres são divididas em vestibular e 
lingual ou palatina 

Após análise das afirmações acima podemos 
concluir que: 

 
(A) I, II, III e IV estão corretas 
(B) Apenas I, II e III estão corretas 
(C) Apenas II, III e IV estão corretas 
(D) Apenas III, IV e V estão corretas 

40) Os instrumentais em odontologia têm como 

função possibilitar ao odontólogo realizar os 

procedimentos de atendimento ao paciente. O 

auxiliar do cirurgião dentista tem como dever 

conhecer os instrumentais e suas funções, para 

organizá-los e prover o odontólogo dos 

mesmos. Assinale a alternativa INCORRETA 

quanto ao instrumento e suas funções. 
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É apropriado para fazer inserção de material pastoso, 

como curativos e resinas, na cavidade do dente. 

 

Leia mais: http://www.cpt.com.br/cursos-

consultorios-

odontologicos/artigos/instrumentos-

odontologicos-utilizados-pelo-dentista-e-por-

seu-auxiliar#ixzz3XR1p1R1N 
 

É uma seringa apropriada para fazer a administração de 
anestésicos no paciente. 

 

Leia mais: http://www.cpt.com.br/cursos-

consultorios-

odontologicos/artigos/instrumentos-

odontologicos-utilizados-pelo-dentista-e-por-

seu-auxiliar#ixzz3XR41HsrT 
 

É utilizado para escavar material cariado visando avaliar 
o grau de dano causado pela cárie. 

 

Leia mais: http://www.cpt.com.br/cursos-

consultorios-

odontologicos/artigos/instrumentos-

odontologicos-utilizados-pelo-dentista-e-por-

seu-auxiliar#ixzz3XR5ECy8r 
 
É utilizado para a extração de dentes de leite e os 
diversos tipos de dentes definitivos, da mandíbula e do 
maxilar. 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

http://www.cpt.com.br/cursos-consultorios-odontologicos/artigos/instrumentos-odontologicos-utilizados-pelo-dentista-e-por-seu-auxiliar#ixzz3XR1p1R1N
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http://www.cpt.com.br/cursos-consultorios-odontologicos/artigos/instrumentos-odontologicos-utilizados-pelo-dentista-e-por-seu-auxiliar#ixzz3XR41HsrT
http://www.cpt.com.br/cursos-consultorios-odontologicos/artigos/instrumentos-odontologicos-utilizados-pelo-dentista-e-por-seu-auxiliar#ixzz3XR41HsrT
http://www.cpt.com.br/cursos-consultorios-odontologicos/artigos/instrumentos-odontologicos-utilizados-pelo-dentista-e-por-seu-auxiliar#ixzz3XR41HsrT
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http://www.cpt.com.br/cursos-consultorios-odontologicos/artigos/instrumentos-odontologicos-utilizados-pelo-dentista-e-por-seu-auxiliar#ixzz3XR41HsrT
http://www.cpt.com.br/cursos-consultorios-odontologicos/artigos/instrumentos-odontologicos-utilizados-pelo-dentista-e-por-seu-auxiliar#ixzz3XR5ECy8r
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