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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto 

seguinte. 
 
 

Os livros de história sempre tiveram dificuldade em falar 

de mulheres que não respeitam os padrões de gênero, e em 

nenhuma área essa limitação é tão evidente como na guerra e 

no que se refere ao manejo de armas. 

No entanto, da Antiguidade aos tempos modernos a his-

tória é fértil em relatos protagonizados por guerreiras. Com 

efeito, a sucessão política regularmente coloca uma mulher no 

trono, por mais desagradável que essa verdade soe. Sendo as 

guerras insensíveis ao gênero e ocorrendo até mesmo quando 

uma mulher dirige o país, os livros de história são obrigados a 

registrar certo número de guerreiras levadas, consequentemen-

te, a se comportar como qualquer Churchill, Stálin ou Roosevelt. 

Semíramis de Nínive, fundadora do Império Assírio, e Boadi-

ceia, que liderou uma das mais sangrentas revoltas contra os 

romanos, são dois exemplos. Esta última, aliás, tem uma está-

tua à margem do Tâmisa, em frente ao Big Ben, em Londres. 

Não deixemos de cumprimentá-la caso estejamos passando por 

ali. 

Em compensação, os livros de história são, em geral, 

bastante discretos sobre as guerreiras que atuam como simples 

soldados, integrando os regimentos e participando das batalhas 

contra exércitos inimigos em condições idênticas às dos ho-

mens. Essas mulheres, contudo, sempre existiram. Praticamen-

te nenhuma guerra foi travada sem alguma participação femi-

nina. 

(Adaptado de Stieg Larsson. A rainha do castelo de ar. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2009. p. 7-8) 

 
 
1. Leia as afirmações abaixo. 
 
 I. Com exceção daquelas que, por força das regras 

de sucessão, assumiram cargos de liderança políti-
ca, as mulheres que adotaram papéis tidos como 
prioritariamente masculinos foram, em geral, igno-
radas pelos livros de história. 

 
 II. A crescente luta feminina por direitos iguais àqueles 

concedidos aos homens não recebeu o apoio cru-
cial dos historiadores, que adotaram um posi-
cionamento sexista, ignorando, assim, mulheres 
que se expuseram a situações de grande risco 
como as guerras.  

 
 III. No decorrer de toda a história, a participação femi-

nina em batalhas, mesmo as muito violentas, sem-
pre ocorreu, apesar de os historiadores nem sem-
pre a terem registrado. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) II. 
(D) I e III. 
(E) III. 

2. Com efeito, a sucessão política regularmente coloca uma 
mulher no trono, por mais desagradável que essa verdade 
soe. 

 
Uma redação alternativa para a frase acima, em que se 
mantêm a correção, a lógica e, em linhas gerais, o sentido 
original, é: 

 
(A) Embora a sucessão política regularmente coloca 

uma mulher no trono, por mais desagradável que 
soe essa verdade, isso é fato. 

 
(B) Realmente, porquanto soe desagradável essa ver-

dade, a sucessão política coloca, regularmente uma 
mulher no trono. 

 
(C) De fato, embora essa verdade soe desagradável, a 

sucessão política costuma colocar uma mulher no 
trono. 

 
(D) Para todos os efeitos, soa desagradável a verdade 

de que a sucessão política frequentemente se co-
loca uma mulher no trono. 

 
(E) Conquanto a sucessão política, regularmente, colo-

que uma mulher no trono soam a alguns desagra-
dável essa verdade. 

_________________________________________________________ 
 

3. A lacuna corretamente preenchida pelo segmento que se 
encontra entre parênteses está em: 

 
(A) Os romanos acreditavam ...... o rei tinha origem divi-

na. (por que) 
 
(B) A decadência econômica de Roma fez ...... a plebe 

entrasse em conflito com os patrícios. (com que) 
 
(C) O Império Bizantino foi construído no lugar ...... an-

tes existia a colônia grega de Bizâncio. (de que) 
 
(D) O ano de 1453 marca o momento ...... Constantino-

pla é dominada pelos turcos. (para que) 
 
(E) O fortalecimento dos generais contribuiu ...... as guer-

ras civis em Roma avançassem. (em que) 
_________________________________________________________ 
 

4. Sendo as guerras insensíveis ao gênero e ocorrendo até 
mesmo quando uma mulher dirige o país, os livros de 
história são obrigados a registrar certo número de guer-
reiras levadas, consequentemente, a se comportar como 
qualquer Churchill, Stálin ou Roosevelt. 
 
O segmento grifado estabelece, no período, relação de 

 
(A) causa. 
 
(B) consequência. 
 
(C) proporcionalidade. 
 
(D) temporalidade. 
 
(E) finalidade. 

_________________________________________________________ 
 

5. ... Boadiceia, que liderou uma das mais sangrentas revol-
tas contra os romanos... 

 
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma 
verbal resultante será: 

 
(A) foram liderados. 
(B) é liderada. 
(C) foi liderada. 
(D) lideram-se. 
(E) eram lideradas. 
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6. No entanto, da Antiguidade aos tempos modernos a histó-
ria é fértil em relatos protagonizados por guerreiras.  
 
Mantendo-se a correção e a lógica, sem que qualquer ou-
tra alteração seja feita na frase, o segmento grifado acima 
pode ser substituído por: 

 
(A) Todavia. 

(B) Conquanto. 

(C) Embora. 

(D) Porquanto. 

(E) Ainda que. 
_________________________________________________________ 
 

7. Os livros de história sempre tiveram dificuldade em... 
 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o 
grifado acima está em: 

 
(A) ... por mais desagradável que essa verdade soe. 
(B) ... que liderou uma das mais sangrentas revoltas... 
(C) ... que não respeitam os padrões de gênero. 
(D) ... no que se refere ao manejo de armas. 
(E) ... as guerreiras que atuam como simples soldados... 

_________________________________________________________ 
 

8. Levando-se em conta as alterações necessárias, o termo 
grifado foi corretamente substituído por um pronome em:  

 
(A) coloca uma mulher no trono = coloca-na no trono  

(B) dirige o país = lhe dirige 

(C) integrando os regimentos = integrando-lhes 

(D) liderou uma das mais sangrentas revoltas = liderou-na 

(E) registrar certo número de guerreiras = registrá-lo 
_________________________________________________________ 
 

9. ...... procura de paisagens e culturas diversas, os turistas 
têm escolhido ultimamente locais menos conhecidos para 
as férias; ainda assim, poucos planejariam uma viagem de 
turismo ...... destinos sujeitos ...... crises políticas. 

 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na 
ordem dada: 

 
(A) À - à - a 
(B) A - à - a 
(C) A - a - à 
(D) À - a - a 
(E) À - à - à 

_________________________________________________________ 
 

10. Entre os países mais poderosos do mundo, os EUA e a 
França ...... a indústria turística como prioritária. A França, 
líder mundial no receptivo turístico, ...... 80 milhões de 
visitantes estrangeiros em 2011, com crescimento de 20% 
de brasileiros. Os EUA receberam 1.508.279 brasileiros no 
ano passado, e os gastos desses turistas ...... US$ 8,4 bi-
lhões. 

(Folha de S.Paulo, com adaptações) 
 

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na 
ordem dada: 

 
(A) enxergam - atraíram - totalizaram 

(B) enxerga - atraíram - totalizaram 

(C) enxerga - atraiu - totalizou 

(D) enxerga - atraíram - totalizou 

(E) enxergam - atraiu - totalizaram 

 
 

Matemática e Raciocinio Lógico-Matemático 
 
 
11. Cinco pessoas caminham enfileiradas. A primeira, chama-

da de número 1, a segunda chamada de número 2, a ter-
ceira chamada de número 3, a quarta chamada de número 
4 e a quinta chamada de número 5. Após 15 minutos de 
caminhada, a número 1 para, deixa todas as outras pas-
sarem por ela e continua a caminhada atrás de todas as 
outras. Após 15 minutos, a número 2, que estava à frente, 
para, deixa todas passarem por ela e continua a cami-
nhada atrás de todas as outras. Essa alternância ocorre 
ordenadamente, com todas as componentes e da maneira 
como foi descrita, a cada 15 minutos e durante 4 horas e 
40 minutos. Após esse tempo, a caminhada se encerra. A 
pessoa que, nesse momento de parada, ocupa a quarta 
posição na fila é a pessoa chamada de número 

 
(A) 1. 
 
 
 
(B) 2. 
 
 
 
(C) 3. 
 
 
 
(D) 4. 
 
 
 
(E) 5. 

_________________________________________________________ 
 

12. Duas pessoas, A e B, estão lado a lado num terreno pla-
no, encostadas uma na outra, ombro a ombro e olhando 
para frente, na mesma direção. Elas caminham juntas 
3 metros para frente, a pessoa A gira 90° para sua 
esquerda e caminha 3 metros nessa nova direção e para. 
A pessoa B gira 90° para sua direita e caminha 4 metros 
nessa nova direção e para. A pessoa A gira 90° para sua 
direita e caminha 2 metros nessa nova direção e para. A 
pessoa B gira 90° para sua esquerda e caminha 2 me-
tros nessa nova direção e para. A pessoa A gira 90° para 
sua direita e caminha 2 metros nessa nova direção e para. 
A pessoa B gira 90° para sua direita e caminha 3 metros 
nessa nova direção e para. Após esses movimentos de 
ambas as pessoas, a distância entre elas é de aproxima-
damente 

 
(A)   8 metros. 
 
 
 
(B)   9 metros. 
 
 
 
(C) 10 metros. 
 
 
 
(D) 11 metros. 
 
 
 
(E) 12 metros. 
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13. Duas lojas concorrem vendendo a mesma camiseta pelo 
mesmo preço a unidade. Uma promoção na loja Q-Preço 
oferece 4 dessas camisetas pelo preço de 3 camisetas. A 
outra loja, Melhor Compra, oferece 25% de desconto em 
cada uma das camisetas a partir da terceira camiseta 
comprada em uma mesma compra. Comparando um 
cliente que levou 4 camisetas da loja Q-Preço com outro 
que comprou 4 camisetas na loja Melhor Compra, o cliente 
que obteve maior desconto, em relação ao preço inicial de 
uma camiseta, obteve um desconto, por camiseta, de 

 
(A) 50%. 
 
(B) 33,3%. 
 
(C) 25%. 
 
(D) 22,5%. 
 
(E) 12,5%. 

_________________________________________________________ 
 

14. Em uma praia chamava a atenção um catador de cocos 
(dos quais já se havia retirado a água). Ele só pegava 
cocos inteiros e agia da seguinte maneira: o primeiro coco 
ele colocava inteiro de um lado, o segundo ele dividia ao 
meio e colocava os meios em outro lugar e o terceiro ele 
dividia em três partes iguais e colocava os terços de coco 
em um terceiro lugar diferente dos outros lugares. No 
quarto coco agia como se fosse o primeiro coco e colo-
cava inteiro de um lado, o seguinte dividia ao meio, o se-
guinte em três partes iguais, o seguinte inteiro e seguia na 
sequência: inteiro, meios, três partes iguais, inteiro, meios, 
três partes iguais, sempre colocando os cocos em seus 
devidos lugares. Fez isso com exatamente 50 cocos quan-
do alguém disse ao catador: eu quero metade desses 
seus terços de coco. O catador consentiu e deu 

 
(A) 12 terços de coco. 
 
 
(B) 16 terços de coco. 
 
 
(C) 18 terços de coco. 
 
 
(D) 20 terços de coco. 
 
 
(E) 24 terços de coco. 

_________________________________________________________ 
 

15. O encarregado dos varredores de rua de uma determina-
da cidade começou um dia de serviço com novidade: 
quem tem menos que 25 anos vai varrer 220 de metros de 
rua hoje; quem tem de 25 até 45 anos varre três quartos 
do que varrem esses mais jovens; aqueles com mais de 
45 anos varrem dois quintos do que varrem aqueles que 
tem de 25 a 45 anos. O grupo dos varredores era formado 
por cinco rapazes de 22 anos, 4 homens de 30 anos e um 
senhor de 48 anos. Todos trabalharam segundo o plano 
estabelecido pelo encarregado. E, dessa maneira, o total 
em metros varrido nesse dia, por esses varredores, foi 

 
(A) 5.500. 
 
 
(B) 2.200. 
 
 
(C) 2.142. 
 
 
(D) 1.826. 
 
 
(E) 1.584. 

 
Noções de Gestão Pública 

 
16. Eficiência diz respeito 
 

(A) à maneira maximizada de obter resultados. 
 
(B) à capacidade de fazer as coisas certas. 
 
(C) ao método que traz resultados de uma ação contro-

lada. 
 
(D) aos princípios e maneiras de fazer coisas de forma 

maximizada. 
 
(E) ao método e ao modo de fazer as coisas direito. 

_________________________________________________________ 
 

17. A busca de informações, a realização de contratos e a bu-
rocracia são alguns dos custos necessários para 

 
(A) tratar da política consciente de “fazer vistas grossas” 

(overlooking). 
 
(B) efetivar trocas comerciais e interações entre indiví-

duos e agentes econômicos. 
 
(C) tipificar reciprocamente os papéis e as ações rotinei-

ras de múltiplos fatores. 
 
(D) que os agentes econômicos estimulem os gastos in-

diretos, a fim de convencer outras organizações a se 
moldarem. 

 
(E) a relação das organizações com outros setores e 

não com o próprio setor. 
_________________________________________________________ 
 

18. Os tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estra-
tégia − RAE para acompanhamento dos resultados das 
metas fixadas, oportunidade em que poderão promover 
ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do de-
sempenho. Essas reuniões deverão ocorrer 

 
(A) diariamente. 
 
(B) mensalmente. 
 
(C) trimestralmente. 
 
(D) anualmente. 
 
(E) a cada quatro anos. 

_________________________________________________________ 
 

19. Compete à Presidência do CNJ considerar as atividades 
de planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário, 
em conjunto com 

 
(A) a Comissão de estatística e gestão estratégica. 
 
(B) o Comitê gestor de planejamento. 
 
(C) o Departamento de gestão tática. 
 
(D) a Comissão de gestão estratégica e de planejamento. 
 
(E) o Conselho Nacional de Tribunais − Sede. 

_________________________________________________________ 
 

20. A evolução do orçamento vem sendo gradativa, deixando 
de ser tradicional, cuja função principal era propiciar o con-
trole sobre as finanças públicas e visualizar receita × des-
pesas, e passando para o orçamento de 

 
(A) práticas econômicas. 
 
(B) práticas contábeis. 
 
(C) ação exclusiva. 
 
(D) desempenho. 
 
(E) gastos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção: As questões da prova farão referência ao TSB − Técnico em Saúde Bucal conforme estabelece a Lei no 11.889 de 

24/12/2008. 
 
21. A Odontologia conta, no Brasil, com 19 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia. Referente à área de 

atuação das diferentes especialidades odontológicas, é correto afirmar: 
 
(A) A endodontia tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento das doenças, lesões e anomalias congênitas e adquiridas 

das estruturas craniofaciais. 
 
(B) A periodontia acompanha o desenvolvimento do aparelho mastigatório e promove a correção das estruturas dentofaciais, 

bem como a harmonização da face no complexo maxilo-mandibular. 
 
(C) A odontologia do trabalho tem como objetivo compatibilizar as atividades realizadas no trabalho e a saúde bucal do 

trabalhador. 
 
(D) A estomatologia interpreta e emite laudos das imagens obtidas por radiologia convencional ou digitalizada, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia. 
 
(E) A odontologia legal atua junto aos planos de saúde e cooperativas para a elaboração de projetos de assistência social na 

área de saúde bucal. 
 
 
22. Em relação ao Código de Ética Odontológica, é correto afirmar: 

 
(A) Em decorrência do prontuário odontológico ser um documento no qual o profissional realiza os registros de todos os 

procedimentos realizados e, considerando o requisito do sigilo profissional, não é permitido ao paciente acesso a seu 
prontuário a não ser por expressa ordem judicial. 

 
(B) As normas éticas do Conselho Federal de Odontologia (CFO) devem ser seguidas pelos cirurgiões-dentistas e pelos 

auxiliares da odontologia, desde que tais profissionais estejam inscritos no Conselho Federal de Odontologia. 
 
(C) Em decorrência do exercício liberal da odontologia e da complexidade de cada caso, não é considerada infração ética 

cobrar honorários complementares de pacientes atendidos em instituições públicas. 
 
(D) Constituem direitos dos profissionais inscritos no Conselho Federal de Odontologia, segundo suas atribuições específicas, 

recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e 
salubres. 

 
(E) Constitui dever dos cirurgiões-dentistas atualizar os conhecimentos profissionais, sendo opcional aos profissionais 

auxiliares atualizarem os seus conhecimentos, à medida que lhes forem dadas oportunidades de atualização pela função 
ocupada ou pelo serviço. 

 
 
23. Em determinado dia, após o atendimento, um usuário queixou-se ao profissional auxiliar da odontologia sobre o atendimento que 

lhe foi dado pelo cirurgião-dentista. Neste caso, a atitude apropriada do profissional auxiliar é 
 
(A) concordar com ele, pois o cliente sempre tem razão. 
(B) fazer de conta que nem ouviu. 
(C) ir contar ao cirurgião-dentista para que ele possa tirar satisfação com o usuário. 
(D) explicar ao usuário que o profissional auxiliar não tem nada a ver com isso. 
(E) orientar o usuário a ter uma conversa amigável com o profissional com intuito de buscar uma solução. 

 
 
24. Consta, dentre as características de um atendimento humanizado, 

 
(A) referir-se ao usuário por meio de números ou códigos de forma a não identificá-lo perante os demais usuários. 
 
(B) evitar que o usuário saiba maiores detalhes sobre os exames ou condutas a que será submetido para evitar que fique 

nervoso. 
 
(C) ouvir o paciente cuidadosamente fornecendo explicações de modo que ele possa entender, dispondo de tempo suficiente 

para esclarecer todas as suas dúvidas. 
 
(D) conscientizar o usuário de que a decisão final sobre o tipo de tratamento a ser instituído é de responsabilidade exclusiva 

do profissional. 
 
(E) respeitar os valores éticos e culturais do usuário, desde que não prejudiquem o tratamento proposto. 

 
 
25. Está entre as atribuições do TSB, sob delegação do cirurgião-dentista, supervisionar o trabalho do Auxiliar em saúde bucal 

(ASB). Os preceitos atuais de supervisão NÃO inclui: 
 
(A) verificar se as ações estão sendo realizadas de acordo com as normas técnicas vigentes, estabelecendo rotinas 

adequadas. 
 
(B) impor as normas técnicas aos supervisionados para que eles possam desempenhar suas funções de forma adequada. 
 
(C) informar os supervisionados sobre as mudanças técnicas e administrativas necessárias, bem como à direção sobre os 

procedimentos executados e eventuais problemas. 
 
(D) utilizar os conhecimentos técnicos, administrativos e educativos para o desempenho adequado da supervisão. 
 
(E) fazer constantes reuniões de avaliação, ouvindo os supervisionados e procurando motivar a equipe. 
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26. Para que o trabalho odontológico transcorra de uma forma tranquila, harmônica e produtiva é preciso ser planejado, no entanto, 
imprevistos podem acontecer. Em determinado dia, ocorreu uma complicação durante uma cirurgia, acarretando atraso nas 
consultas subsequentes. Após o término da cirurgia, 4 pacientes permaneciam na sala para serem atendidos. Uma criança 
acompanhada pela mãe apresentava sinais de impaciência, pois tinha sido a primeira a chegar; uma gestante que referia dor no 
dente quando comia algum alimento gelado; uma idosa com dificuldade de locomoção; e um senhor, que referia não ter dormido 
à noite devido a dor de dente. Todos tinham sido agendados previamente, exceto o senhor que apresentou dor na noite anterior. 
Em decorrência do atraso, seria possível atender apenas um paciente. Nesta situação, a atitude mais adequada é 
 
(A) atender a criança, pois estava com a consulta previamente agendada e tinha sido a primeira a chegar. 
 
(B) atender a gestante, pois estava com a consulta previamente agendada e referia dor esporádica. 
 
(C) atender a idosa, pois estava com a consulta previamente agendada e, além de ser considerada prioridade, tem dificuldade 

de locomoção, o que dificultaria o seu retorno em outro dia. 
 
(D) atender o senhor, pois embora não estivesse com consulta agendada previamente, tinha passado a noite toda com dor de 

dente. 
 
(E) explicar a todos os pacientes que houve uma complicação na cirurgia e que, portanto, não seria possível realizar o 

atendimento de nenhum deles. 
 
 
27. Entre as atividades previstas na rotina dos serviços de saúde destaca-se o controle de estoque de materiais de uso 

odontológico. Em relação a isto, é correto afirmar: 
 
(A) O cálculo do consumo médio mensal de cada produto utilizado na rotina dos serviços odontológicos não é possível, pois 

depende dos tipos de atendimentos realizados a cada mês. 
 
(B) O controle do prazo de validade dos produtos armazenados pode ser feito a cada 6 meses, pois mesmo que o prazo tenha 

sido ultrapassado ainda existe uma margem de segurança de 6 meses para o uso do produto. 
 
(C) Produtos que apresentem “manter em local fresco” escrito na embalagem devem ser sempre armazenados em geladeira, 

para que possam ser utilizados durante o período de validade. 
 
(D) O armazenamento dos materiais em estoque deve ser o mais próximo possível do local de atendimento, 

independentemente das condições de armazenamento, pois isto permite que o profissional possa alcançá-los quando 
precisar. 

 
(E) Materiais e medicamentos utilizados na prática odontológica devem ser armazenados por categorias, mantendo-se os 

produtos com prazos de validade mais próximos, mais à frente para que sejam utilizados antes dos demais. 
 
 
28. Ao examinar a ficha do paciente, o TSB observou o seguinte registro: 

 
 
− 6  Dente com cavidade profunda − realizado tratamento endodôntico 

 
 
− III  Dente cariado – realizada restauração com resina 

 
 
− 5  Dente fraturado – realizada restauração com amálgama de prata 

 
 
A partir de tais registros, é correto afirmar que recebeu tratamento endodôntico o  
 
(A) primeiro molar inferior direito permanente; o canino superior esquerdo decíduo encontrava-se cariado e recebeu uma 

restauração de resina e o 2o pré-molar superior direito permanente encontrava-se fraturado e recebeu uma restauração de 
amálgama de prata. 

 
(B) segundo molar inferior esquerdo permanente; o canino superior direito permanente encontrava-se cariado e recebeu uma 

restauração de resina e o segundo pré-molar superior esquerdo permanente encontrava-se fraturado e recebeu uma 
restauração de amálgama de prata. 

 
(C) primeiro molar superior direito decíduo; o canino inferior esquerdo permanente encontrava-se cariado e recebeu uma 

restauração de resina e o segundo pré-molar inferior direito permanente encontrava-se fraturado e recebeu uma 
restauração de amálgama de prata.  

 
(D) primeiro pré-molar inferior direito permanente; o incisivo lateral superior esquerdo decíduo encontrava-se cariado e 

recebeu uma restauração de resina e o segundo molar superior direito permanente encontrava-se fraturado e recebeu uma 
restauração de amálgama de prata.  

 
(E) segundo pré-molar inferior esquerdo permanente; o incisivo lateral superior direito permanente encontrava-se cariado e 

recebeu uma restauração de resina e o segundo molar inferior direito permanente encontrava-se fraturado e recebeu uma 
restauração de amálgama de prata. 
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29. Ao exame clínico o cirurgião-dentista identifica que o paciente está com cárie nos dentes 16, 24, 35 e 55. Isto corresponde à 
existência de lesão provocada pela doença nos dentes, respectivamente: 
 
(A) primeiro molar superior esquerdo permanente; primeiro pré-molar superior direito permanente; segundo pré-molar inferior 

direito permanente e segundo molar inferior esquerdo decíduo. 
 
(B) primeiro molar superior direito permanente; primeiro pré-molar superior esquerdo permanente; segundo pré-molar inferior 

esquerdo permanente e segundo molar superior direito decíduo. 
 
(C) primeiro molar inferior direito decíduo; primeiro pré-molar inferior esquerdo permanente; segundo pré-molar superior 

esquerdo permanente e segundo molar superior direito decíduo. 
 
(D) primeiro pré-molar superior direito decíduo; primeiro molar superior esquerdo decíduo; segundo molar inferior esquerdo 

decíduo e segundo pré-molar inferior direito permanente. 
 
(E) segundo molar superior direito permanente; segundo pré-molar superior esquerdo permanente; primeiro pré-molar inferior 

esquerdo permanente e primeiro molar inferior direito permanente. 
 
 
30. Em relação à morfologia dos dentes, incluindo detalhes anatômicos, é correto afirmar que: 

 
(A) cíngulo é o encontro da face vestibular com a face lingual. 
(B) bordas incisais são estruturas de formato piramidal dos dentes posteriores. 
(C) bossa é uma depressão da face vestibular delimitada pela borda incisal e cíngulo. 
(D) sulcos principais são depressões que separam as cúspides. 
(E) forame cego é uma saliência de esmalte no terço cervical da face lingual. 

 
 
31. Em relação à anatomia dos dentes, é correto afirmar: 

 
(A) A face oclusal do primeiro molar inferior apresenta cinco cúspides, sendo duas linguais e três vestibulares. 
 
(B) A face oclusal do segundo molar inferior apresenta uma ponte de esmalte que une a cúspide mésio-vestibular à cúspide 

mésio-lingual. 
 
(C) O pré-molar superior se caracteriza pelo tamanho menor da cúspide vestibular em relação à cúspide lingual. 
 
(D) O primeiro molar superior possui como característica a ponte de esmalte, que une a cúspide disto-lingual à cúspide mésio-

vestibular, interrompendo o sulco mésio-distal. 
 
(E) Nos incisivos centrais superiores as faces mesiais e distais são convergentes para a oclusal no sentido vertical. 

 
 
32. Considerando os procedimentos de biossegurança que devem fazem parte da rotina dos serviços de assistência odontológica, é 

correto afirmar: 
 
(A) As luvas de borracha grossa, após a lavagem diária do instrumental, devem ser descartadas no lixo contaminado. 
 
(B) Os óculos protegem os olhos das secreções, aerossóis e produtos químicos utilizados nos procedimentos odontológicos e 

na limpeza e desinfecção de artigos. 
 
(C) Em procedimentos clínico-cirúrgicos de longa duração (mais de 2 horas), recomenda-se colocar dois pares de luvas, uma 

sobre a outra. 
 
(D) Após o término do atendimento clínico de cada paciente, deve-se retirar a luva, lavar as mãos e secar as luvas com a 

toalha de pano. 
 
(E) Deve-se trocar a máscara ao final de cada período de 4 horas, pois as máscaras úmidas perdem o poder de filtração, 

facilitando a penetração dos aerossóis bacterianos.  
 
 
33. A prática profissional da odontologia expõe muitas vezes o profissional a uma série de agentes patogênicos. As hepatites são 

infecções que acometem o fígado e podem ser causadas por pelo menos cinco tipos diferentes de vírus: A, B, C, D e E. Em 
relação às hepatites é correto afirmar: 
 
(A) A fonte de transmissão da hepatite C é direta, pelas mãos, água ou alimentos contaminados. 
 
(B) O vírus da hepatite B, em temperatura ambiente, não sobrevive por longos períodos fora do corpo humano. 
 
(C) O risco de transmissão ocupacional de hepatite para o trabalhador de saúde é baixo, podendo ser considerado 

desprezível. 
 
(D) O risco de transmissão do vírus da hepatite C está relacionado a exposições percutâneas ou mucosas, envolvendo sangue 

ou qualquer outro material biológico contendo sangue. 
 
(E) O número de profissionais atingidos pela hepatite C é relativamente baixo, provavelmente porque a maioria dos 

profissionais já foi vacinada contra este tipo de vírus. 
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34. Em relação à transmissibilidade das doenças, é correto afirmar: 
 
(A) A tuberculose é provocada pelo Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch e normalmente é transmitida pelo sangue 

contaminado. O sintoma mais frequente é a tosse que normalmente vem acompanhada de secreção purulenta e sangue. 
 

(B) A transmissão do herpes labial se dá principalmente pelo sangue, portanto, deve-se evitar a realização de procedimentos 
que provoquem sangramento durante o período da manifestação clínica da doença. 

 

(C) Estudos estimam que o risco de transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) é de, em média, 0,3% em 
acidentes que perfuram a pele e de 0,09% quando em contato com mucosas. 

 

(D) A sífilis é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo Treponema pallidum, sendo sua principal via de transmissão a 
saliva de indivíduos contaminados. Apresenta uma evolução crônica caracterizada normalmente por feridas na região 
genital. 

 

(E) A contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode se dar por meio do contato direto (mãos ou pele) ou 
indireto (superfícies ambientais ou itens de uso do paciente), devendo-se evitar o contato com estes pacientes, sem o uso 
de luvas. 

 
 
35. Na higiene bucal, 

 
(A) os enxaguatórios bucais diariamente são importantes para complementar a higiene bucal e, desta forma, favorecer a 

saúde da boca e dentes. 
 

(B) as próteses removíveis com estrutura metálica requerem higienização com creme dental e devem ser mantidas durante a 
noite em solução de hipoclorito de sódio. 

 

(C) o fio dental tem o objetivo de remover os resíduos alimentares mais grosseiros entre os dentes. 
 

(D) o fio dental no sulco gengival deve ser evitado, pois é uma região na qual ocorre a autolimpeza. 
 

(E) o fio dental requer seguir a sequência dos quadrantes, passando entre todos os dentes, inclusive na superfície distal do 
último dente da arcada. 

 
 
36. Sobre a escovação dental, é correto afirmar: 

 
(A) Na técnica de Fones a escovação da superfície vestibular dos dentes é realizada com movimentos circulares. 
 

(B) A técnica de Fones é indicada para crianças e adultos, pois seus movimentos permitem uma adequada limpeza dos dentes 
em qualquer idade. 

 

(C) Na técnica de Stillmam a escovação horizontal das superfícies oclusais deve ser evitada. 
 

(D) A técnica de Bass está indicada para pacientes com retração gengival e dificuldades motoras. 
 

(E) As escovas com cerdas macias e cabos com inclinação de 45° são as mais indicadas para realizar uma boa higienização 
de dentes e gengivas. 

 
 
37. Quanto ao uso de selante oclusal, é correto afirmar: 

 
(A) Não está indicado em dentes recém erupcionados, pois a camada mais superficial do esmalte ainda não sofreu a 

maturação pós-eruptiva. 
 

(B) Sua retenção ao dente se dá por embricamento mecânico, ou seja, a resina penetra nos microporos após condicionamento 
ácido. 

 

(C) Está indicado em dentes que erupcionaram há 4 ou 5 anos e ainda estejam livres de cárie. 
 

(D) O condicionamento ácido pode ser realizado com ácido clorídrico (gel ou solução ) a 100%, por 60 segundos, nos dentes 
permanentes. 

 

(E) Está indicado para a remineralização do esmalte, principalmente em superfícies lisas de pré-molares e molares. 
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38. Considere os seguintes passos na aplicação do selante: 
 

1. Aplicar flúor tópico nas regiões que foram condicionadas, mas não foram seladas.  
2. Lavar, secar e observar se o esmalte apresenta-se adequadamente condicionado. 
3. Observar no selante, possíveis irregularidades, sua retenção e a oclusão. 
4. Profilaxia dental. 
5. Aplicar o selante, na região dos sulcos e fissuras. Aguardar a polimerização.  
6. Condicionamento ácido. 

 
A sequência correta para a aplicação do selante é 
 
(A) 4, 6, 2, 5, 3, 1. 

(B) 4, 6, 2, 5, 1, 3. 

(C) 6, 4, 2, 5, 3, 1. 

(D) 4, 6, 5, 2, 3, 1. 

(E) 4, 6, 5, 3, 2, 1. 
 
 
39. Sobre o emprego de fluoretos para previnir a cárie dentária, é correto afirmar: 

 
(A) Os fluoretos são incorporados ao dente durante o período de formação, conferindo-lhes resistência à cárie. 
 
(B) A associação de métodos é desejável, principalmente a associação de dois ou mais métodos sistêmicos. 
 
(C) Estudos têm apontado que a fluoretação da água tem promovido uma redução em torno de 60% na ocorrência de cárie 

dentária. 
 
(D) Dentifrícios com baixas concentrações de fluoretos devem ser recomendados para crianças menores de nove anos de 

idade. 
 
(E) Os bochechos com soluções contendo fluoretos não são mais indicados, pois os estudos têm mostrado que são ineficazes 

para a prevenção da cárie dentária. 
 
 
40. Em relação à aplicação de métodos preventivos que contêm flúor, é correto afirmar:  

 
(A) Embora o ionômero de vidro promova constante liberação de flúor na cavidade bucal, atualmente não é mais indicado, pois 

apresenta pouca retenção ao dente. 
 
(B) Todos os cuidados devem ser tomados na aplicação de gel de flúor-fosfato acidulado (FFA) a 1,23% em crianças 

pequenas devido ao risco de fluorose dentária. 
 
(C) Embora os vernizes com flúor sejam utilizados, não há evidência científica de que seu uso reduza a incidência de cárie 

dentária. 
 
(D) A aplicação dos vernizes com flúor não necessita limpeza prévia nem secagem dos dentes para sua retenção. 
 
(E) O gel de flúor-fosfato acidulado (FFA) em concentração de 1,23% pode ser usado em moldeiras ou através de escovação, 

sem necessidade de profilaxia prévia. 
 
 
41. Ao participar de uma ação educativa em saúde bucal, um usuário perguntou ao TSB qual era a superfície dentária mais 

suscetível ao desenvolvimento da cárie dentária. O TSB respondeu corretamente que era a superfície 
 
(A) vestibular. 

(B) palatina. 

(C) oclusal. 

(D) mesial. 

(E) distal. 
 
 
42. Um TSB participou do levantamento epidemiológico, realizado pelo Ministério da Saúde no ano de 2010, denominado Pesquisa 

Nacional de Saúde Bucal-SB Brasil 2010. Esta pesquisa identificou a cárie dentária em crianças de 5 anos de idade, utilizando o 
índice ceo-d, que expressa 
 
(A) o percentual de crianças livres de cárie em dentes permanentes, precocemente irrompidos. 

(B) a prevalência de dentes decíduos perdidos. 

(C) o percentual de dentes decíduos livres de cárie. 

(D) a proporção de superfícies com cárie, em dentes decíduos. 

(E) a média de dentes decíduos cariados, extraídos e obturados. 
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43. Alguns fatores hormonais, medicamentosos, comportamentais e doenças sistêmicas, atuam como modificadores no processo 
saúde-doença periodontal, entre os quais se incluem 
 
(A) tabagismo, diabetes e puberdade. 
(B) estresse, consumo de dipirona e gravidez. 
(C) tabagismo, consumo de fenitoína e hepatite B. 
(D) estresse, consumo de ciclosporina e hepatite C. 
(E) diabetes, consumo de ciclosporina e hepatite A. 

 
 
44. Usuário de 45 anos de idade procurou o serviço odontológico com queixa de sangramento gengival e gengivas inchadas. Após 

realizar o diagnóstico de gengivite, o cirurgião-dentista indicou uma técnica a ser realizada pelo TSB, conforme o disposto na Lei 
Federal no 11.889/08, que regulamenta o exercício profissional de TSB: 
 
(A) gengivoplastia. 
(B) remoção do biofilme. 
(C) gengivectomia. 
(D) retalho periodontal. 
(E) enxerto ósseo. 

 
 
45. Um TSB vai realizar uma tomada radiográfica dos dentes 16 e 17. Ao efetuar o posicionamento da película radiográfica, deve-se 

manter o picote da película direcionado para o 
 
(A) palato mole. 
(B) palato duro. 
(C) terço vestibular dos dentes 16 e 17. 
(D) terço oclusal dos dentes 16 e 17. 
(E) terço cervical dos dentes 16 e 17. 

 
 
46. Alguns procedimentos para a manipulação correta do cimento de fosfato de zinco incluem utilizar 

 
(A) uma grande área da placa de vidro, que deve estar resfriada a temperaturas entre 18 e 24 graus Celsius. 
(B) o bloco de papel fornecido pelo fabricante, a temperatura ambiente. 
(C) uma grande área da placa de vidro, que deve estar aquecida a temperaturas entre 25 e 30 graus Celsius. 
(D) uma pequena área da placa de vidro, que deve estar resfriada a temperaturas entre 18 e 24 graus Celsius. 
(E) uma pequena área da placa de vidro, que deve estar aquecida a  temperaturas entre 25 e 30 graus Celsius. 

 
 
47. O cimento de ionômero de vidro pode ganhar ou perder água para o meio, o que altera a propriedade final deste material, 

ocasionando trincas e rachaduras na restauração. Este fenômeno é a 
 
(A) expansão tardia. 
(B) absorção. 
(C) contração tardia. 
(D) hidratação. 
(E) sorpção. 

 
 
48. O cirurgião-dentista está confeccionando uma coroa em resina acrílica, para atuar como restauração provisória, e solicita que o 

manipule a resina em um pote e espera que esta resina atinja uma determinada fase para ser colocada no molde. O tipo de pote 
e a fase da resina preconizados para este procedimento são, respectivamente, pote 
 
(A) de plástico e fase plástica. 
(B) dappen de vidro e fase arenosa. 
(C) dappen de vidro e fase plástica. 
(D) de plástico e fase arenosa. 
(E) de plástico e fase polimerizada. 

 
 
49. Um usuário com 22 anos de idade, sexo masculino, procurou o serviço odontológico relatando dor em dentes anteriores. Ao 

realizar o exame clínico, o cirurgião-dentista constatou que o paciente apresentava lesões de cárie dentária na superfície mesial 
do dente 11 e na região cervical da superfície vestibular do dente 21. Ele solicitou ao TSB que registrasse, no prontuário, a 
classificação das cavidades, segundo a localização, 
 
(A) I para o dente 11 e II para o dente 21. 
(B) II para o dente 11 e III para o dente 21. 
(C) III para o dente 11 e V para o dente 21. 
(D) V para o dente 11 e III para o dente 21. 
(E) IV para o dente 11 e I para o dente 21. 

Caderno de Prova ’Z25’, Tipo 001



  

TRT6R-Téc.Jud-Higiene Dental-Z25 11 

50. Um TSB está auxiliando um cirurgião-dentista em uma cirurgia no consultório odontológico. Em relação às condutas a serem 
observadas durante este procedimento 
 
(A) o uso de gorro por parte do técnico em saúde bucal é facultativo. 

(B) o lacre da agulha deve ser rompido pelo cirurgião-dentista. 

(C) o uso do campo fenestrado deve se restringir a cirurgias mais prolongadas. 

(D) o afastador de Farabeuf é indicado para afastar a língua. 

(E) a pinça Kelly ou “mosquito” é indicada para obstruir artérias rompidas na cirurgia. 
 
 
51. Durante os procedimentos para realizar uma exodontia de um paciente com 31 anos de idade, sexo masculino, o cirurgião-

dentista solitou ao TSB o fórceps n18 L, que é indicado para a avulsão de 
 
(A) molares inferiores. 

(B) molares superiores direitos. 

(C) molares superiores esquerdos. 

(D) pré-molares superiores. 

(E) pré-molares inferiores. 
 
 
52. Na realização de um procedimento cirúrgico no consultório odontológico, o cirurgião-dentista solicitou ao TSB o afastador de 

Mead, que é indicado para 
 
(A) o afastamento da língua. 

(B) o afastamento da bochecha. 

(C) a proteção do palato duro, do palato mole e da úvula. 

(D) a manutenção do retalho em posição durante a cirurgia. 

(E) a proteção do nervo trigêmeo. 
 
 
53. Paciente com 3 anos de idade, sexo feminino, é trazida pela mãe para uma consulta odontológica de rotina. A mãe refere que a 

criança apresenta medo e desconfiança frente a esta consulta. Para apoiar a criança, visando à superação do medo, indica-se 
 
(A) realizar a consulta em reduzido tempo de duração. 
 
(B) manifestar contrariedade diante da ansiedade da criança. 
 
(C) subestimar as manifestações de choro da criança. 
 
(D) requisitar a presença dos pais durante o atendimento. 
 
(E) manifestar empatia quando a criança for colaboradora. 

 
 
54. Paciente com 62 anos de idade, sexo feminino, mostra sinais de cianose nos lábios durante os procedimentos de raspagem 

gengival. Após interromper este procedimento, ela apresentou pressão arterial 10:6 e sudorese intensa. Este quadro é 
compatível com o diagnóstico de 
 
(A) hemorragia. 

(B) convulsão. 

(C) desmaio. 

(D) choque. 

(E) lipotimia. 
 
 
55. Paciente com 6 anos de idade, sexo feminino, requer aplicação de selantes oclusais nos molares superiores, o que é realizado 

pelo TSB com apoio do ASB. Com relação à ergonomia, é correto afirmar que o TSB 
 
(A) e o ASB devem trabalhar de pé, em especial nos procedimentos clínicos de maior duração de atendimento. 
 
(B) e o ASB devem manter seus membros contraídos, adotando posições forçadas para melhorar o seu desempenho. 
 
(C) e o ASB devem manter os braços distantes do tronco, para aumentar a produtividade no atendimento. 
 
(D) deve trabalhar sentado e o ASB em pé, especialmente no caso da realização de procedimentos de dentística na arcada 

dentária superior. 
 
(E) e o ASB devem regular a altura do mocho para evitar a compressão excessiva da parte posterior das coxas. 
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56. A correta manutenção de compressores a óleo e autoclaves requer a realização de procedimentos, tais como: 
 
(A) os elementos de todos os filtros e manutenção mecânica de um compressor devem ser substituídos, anualmente, por 

pessoal técnico especializado. 
 
(B) a verificação do nível de óleo do compressor, a pressão dos filtros internos e externos e a checagem de ruídos, odor e 

temperatura do compressor devem ser realizadas trimestralmente. 
 
(C) o esgotamento do filtro externo ao compressor de óleo deve ser realizado com  periodicidade semanal. 
 
(D) a limpeza do sistema de descarga do fluxo de água na câmara das  autoclaves deve ser feita diariamente. 
 
(E) a manutenção do nível apropriado de água destilada e lavagem das bandejas da autoclave devem ser realizadas 

quinzenalmente. 
 
 
57. A esterilização de brocas de aço carbide em autoclaves, requer que as brocas 

 
(A) estejam envoltas em papel crepado ou pouchers, pelo tempo de 15 minutos, a uma temperatura de 121 °C. 
 
(B) estejam envoltas em papel crepado ou pouchers, pelo tempo de 30 minutos, a uma temperatura de 121 °C. 
 
(C) sejam colocadas em tubos de vidro com bucha de algodão e papel crepado, pelo tempo de 15 minutos, a uma temperatura 

de 170 °C. 
 
(D) sejam colocadas em tubos de vidro com bucha de algodão e papel crepado, pelo tempo de 15 minutos, a uma temperatura 

de 121 °C. 
 
(E) sejam colocadas em tubos de vidro com bucha de algodão e papel crepado, pelo tempo de 30 minutos, a uma temperatura 

de 170 °C. 
 
 
58. A aplicação de medidas de biossegurança no descarte de produtos e resíduos odontológicos requer que o 

 
(A) lixo contaminado seja recolhido da mesma forma que o lixo comum. 
 
(B) lixo pérfuro-cortante seja acondicionado em sacos de lixos especiais. 
 
(C) procedimento de reencapar agulhas seja evitado, pelo risco de provocar acidentes. 
 
(D) recipiente específico para lixo pérfuro-cortante seja preenchido totalmente, antes de ser descartado. 
 
(E) alicate ou porta-agulhas não sejam utilizados como instrumentos intermediários na retirada das agulhas das seringas 

Carpule. 
 
 
59. Paciente com 11 anos de idade, sexo masculino, tem indicação para ART (tratamento restaurador atraumático) nos dentes 16, 

26, 36 e 46. O material odontológico e sua propriedade indicados são, respectivamente: 
 
(A) cimento de ionômero de vidro, que libera flúor. 
 
(B) amálgama, que resiste às forças mastigatórias. 
 
(C) cimento de fosfato de zinco, que apresenta adesividade. 
 
(D) verniz, que libera flúor. 
 
(E) resina composta, que tem bom aspecto estético. 

 
 
60. Um TSB está coordenando uma atividade educativa com pais, mães e responsáveis por crianças que moram numa cidade que 

tem água de abastecimento público fluoretada. Visando a controlar aos fatores de risco para a fluorose dentária, o TSB deve 
recomendar 
 
(A) aos pais e responsáveis que as crianças não consumam água de abastecimento público fluoretada. 
 
(B) a realização de bochechos com soluções fluoretadas para crianças maiores de três anos. 
 
(C) a indicação de suplementos com fluoretos. 
 
(D) a aplicação de dentifrício na quantidade de um grão de arroz ou ervilha às crianças menores de seis anos. 
 
(E) a utilização do aleitamento artificial. 
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DISCURSIVA − REDAÇÃO 
 
 

Atenção: Na Prova Discursiva − Redação a folha para rascunho é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o 
rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 

 
 
 

“Viajar amplia os horizontes”, diz o lugar-comum. Todos os indicadores apontam que os brasileiros estão 

viajando como nunca, sobretudo ao exterior. Será que esse contato com outros países e diferentes culturas está 

contribuindo para nos tornarmos mais bem-informados, críticos, perceptivos e tolerantes? Ou, como querem alguns, 

estaríamos voltando ao país carregados apenas com os bens de consumo que o real valorizado tornou mais fácil 

adquirir? 

 
 

Considerando o que se afirma acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: 
 
 

Turismo internacional hoje: transformação pessoal ou consumo desenfreado? 
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