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1) Assinale a opção que apresenta uma osteomielite do alvéolo

dental, sendo a complicação pós-exodôntica mais comum.

(A) Osteorradionecrose.

(B) Tórus .

(C) Cisto dentígero.

(D) Alveolite.

(E) Exostose.

2) Segundo LOBAS (2006), não é suficiente estar sentado para

que o trabalho ergonômico seja desenvolvido. Em relação ao
posicionamento correto de trabalho para o assistente do

operador e para o paciente, assina1e a afirmativa correta.

(A) A altura ideal do mocho do assistente deve ser ajustada
para que coxas e pernas formem um ângulo de 45°a 60° .

(B) Os cotovelos do assistente devem estar elevados, afasta-

dos do tronco, de forma que os braços fiquem paralelos

ao plano horizontal.

(C) O posicionamento ideal para o paciente é que ele esteja

sentado na cadeira odontológica, de forma que a cabeça

dele esteja bem acima do nível dos pés, o que previne

lipotimia.

(D) Se o paciente estiver em posição supina e cabeça recli-

nada, a língua assume uma localização mais posterior na

cavidade bucal e proporciona o fechamento da orofaringe.

(E) O assistente deve trabalhar com as pernas fechadas,

paralelas ao braço esquerdo da cadeira, tendo as plantas

dos pés apoiadas no solo.
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3) Segundo BUISCHI (2000), a promoção de autocuidados é uma das

estratégias mais importantes no cuidado primário da saúde, e

visa educar o paciente para desempenhar a parte das tarefas

que lhe cabe na promoção de saúde, como por exemplo, o con-

trole diário de placa. Sobre os meios e métodos de limpeza

utilizados para o controle mecânico da placa realizado pelo

paciente, assinale a opção INCORRETA.

(A) Mais importante que a frequência da escovação é a quali-

dade da limpeza.

(B) A escova elétrica pode oferecer vantagens para certos

grupos de pacientes, como crianças, adolescentes com

aparelho ortodôntico, idosos e portadores de deficiên-

cias.

(C) A suplementação da escovação pelo uso de fio/ fita dental

resulta em maior remoção de placa das superfícies inter-

proximais do que aquela obtida através da simples esco-

vação.

(D) Nos espaços interproximais mais amplos, as escovas in-

terdentais são mais apropriadas para a limpeza do que

fio/ fita ou palito dental.

(E) A escovação com dentifrício fluoretado em crianças abai-

xo de 6 anos não necessita ser supervisionada por um

adulto.

4) De acordo com DE FREITAS et. al. (2004), que agente restrin-

gente usado na maioria dos reveladores, evita o velamento?

(A) Sulfito de Sódio.

(B) Hipossulfito de Sódio.

(C) Brometo de Potássio.

(D) Ácido acético.

(E) Alúmen de Potássio.

5) Assinale a opção que apresenta um instrumento utilizado no
tratamento endodôntico.

(A) Sindesmátomo

(B) Espátula n° 7

(C) Pinça-goiva

(D) Brunidor

(E) Alargador gates glidden
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6) O equipamento considerado padrão para a esterilização do

material endodôntico é:

(A) Estufa.

(B) Autoclave.

(C) Câmara escura portátil.

(D) Localizador apical.

(E) Ultrassom.

7) Qual é o fator mais importante para o desenvolvimento do

carcinoma espinocelular de lábio?

(A) Infecção bacteriana.

(B) Álcool.

(C) Infecção fúngica ou viral.

(D) Trauma local.

(E) Radiação ultravioleta.

8) Segundo BUISCHI (2000), a respeito do papel da equipe odon-

tológica, é correto afirmar que:

(A) educadores de saúde bucal são os mais valiosos colabora-

dores em programas de saúde periodontal.

(B) higienistas dentais não são necessários para atividades
relacionadas à prevenção secundária de doenças periodon-

tais.

(C) o tratamento e o cuidado requerido por grande maioria
das pessoas com doenças periodontais -não podem ser

feitos por auxiliares odontológicos.

(D) dentistas clínicos são necessários para tratar casos

rotineiros de doenças periodontais.

(E) dentistas com treinamento avançado em periodontia são

necessários para cuidar de todas as pessoas com doenças

periodontais severas.

9) Como é denominado o distúrbio de desenvolvimento dos dentes

que é caracterizado pela união de dois dentes já formados

através do cemento?

(A) Taurodontia.

(B) Dilaceração.

(C) Dens in dente.

(D) Fusão.

(E) Concrescência.
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10) Segundo DE FREITAS et al. (2004), as unidades de medidas de

radiações R (rontgen) e RAD medem, respectivamente:

(A) Mensuração e exposição.

(B) Exposição e absorção.

(C) Absorção e exposição.

(D) Absorção e mensuração.

(E) Mensuração e absorção.

11) Segundo HUPP et al. (2009), a lâmina de bisturi mais empre-

gada em cirurgia intraoral é a de número:

(A) 7

(B) 10

(C) 11

(D) 12

(E) 15

12) Segundo LOBAS et al.(2006), o distúrbio de desenvolvimento
dos dentes caracterizado por uma curvatura ou angulação in-

comum das raízes dentárias, cujo diagnóstico é radiográfico,

denomina-se:

(A) Taurodontia.

(B) Concrescência.

(C) Anodontia.

(D) Dilaceração.

(E) Geminação.

13) Segundo HUPP et al. (2009), os dentes unirradiculares maxi-

lares são, geralmente, removidos com um fórceps universal

maxilar número

(A) 151

(B) 150

(C) 87

(D) 23

(E) 17
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14) O sangramento à sondagem é um dos sinais mais comumente

usados para se avaliar a inflamação dos tecidos gengivais. O

instrumento normalmente utilizado para esta manobra pode ser
a sonda periodontal. Em relação à sondagem, é correto afir-

mar que:

(A) O tipo de sonda, angulação e força utilizada na inserção

da sonda não influenciam os resultados obtidos com esse
método.

(B) A força de inserção da sonda periodontal deve ultrapas-

sar 0,25N para que os resultados sejam confiáveis.

(C) O tempo de espera após sondagem não pode alterar os

resultados já que todos os sítios sangram imediatamente

após sondagem.

(D) A ausência contínua de sangramento à sondagem é um dado

altamente favorável à saúde periodontal.

(E) O sangramento à sondagem em pacientes com bolsas perio-

dontais profundas e perda de inserção não indica aumento

da probabilidade de progressão da doença.

15) É recomendada para ser utilizada em áreas difíceis de serem

atingidas pela escova tradicional, tais como as superfícies

vestibulares de molares superiores e linguais de molares

inferiores. É também extremamente útil para pacientes porta-

dores de aparelhos ortodônticos e de próteses fixas, facili-

tando a limpeza em áreas de maior retenção de placa.

A descrição acima refere-se à

(A) escova interdental .

(B) escova elétrica.

(C) escova unitufo.

(D) fita dental.

(E) taça de borracha.

16) Segundo LOBAS et al. (2006), os músculos da cabeça são divi-

didos em três grupos:

(A) cutâneos, capilares e mímica.

(B) cutâneos, mastigação e supra-hióideos.

(C) mastigação, maiorais e menores.

(D) cutâneos, maiorais e menores.

(E) menores, mastigação e supra-hióideos.
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17) Segundo LOBAS et al.( 2006), anatomicamente, os dentes se

dividem em:

(A) coroa, colo e raiz.

(B) coroa, canal e raiz.

(C) superior, média e inferior.

(D) oclusal, colo e raiz.

(E) incisal, canal e raiz.

18) Segundo LOBAS (2006), assinale a opção que corresponde à se-

quência correta para a lavagem e antissepsia das mãos.

I - Esfregar as pontas dos dedos, sempre com as unhas

curtas.
II - Esfregar com as pontas dos dedos da mão direita a palma

da mão esquerda e vice-versa.

III- Esfregar as palmas das mãos uma com a outra.

IV - Esfregar a palma de uma das mãos contra o dorso da

outra e vice-versa, atingindo os espaços interdigitais.

V - Esfregar pulso, antebraço até o cotovelo.

(A) (V) (III) (IV) (I) (II)

(B) (IV) (III) (V) (II) (I)

(C) (III) (IV) (I) (II) (V)

(D) (I) (II) (III) (IV) (V)

(E) (III) (IV) (V) (I) (II)

19) À luz dos conhecimentos epidemiológicos e clínicos sobre as

doenças periodontais, assinale a opção correta.

(A) A gengivite é um problema comum que necessariamente
evolui para a periodontite.

(B) A prevalência de doença periodontal destrutiva é alta e

segue aumentando em nível internacional.
(C) O biofilme bacteriano dental é, em essência, o fator

decisivo na prevenção e tratamento da maioria das

doenças periodontais.

(D) Doenças periodontais são a causa principal de perdas

dentais e de edentulismo no grupo entre 50 e 60 anos.

(E) O atual grau de conhecimento científico permite a iden-

tificação de indivíduos de alto risco quanto à futura

destruição periodontal.

Prova : Amarela Concurso : PS-CAP/ 11

Profissão : TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

6/ 17



20) A Lei que regulamenta o exercício dos profissionais em

Técnico em Saúde Bucal e de Auxiliar em Saúde Bucal é:

(A) Lei n° 10.998, de 24 de dezembro de 1998.

(B) Lei n° 11.889, de 24 de dezembro de 1998.

(C) Lei n° 11.098, de 24 de dezembro de 2001.

(D) Lei n° 13.502, de 24 de dezembro de 2003.

(E) Lei n° 15.312, de 24 de dezembro de 2004.

21) Segundo CANTISANO (1987) , as projeções de esmalte de aspecto

linear, observadas na face lingual de incisivos e caninos e

oclusal de pré-molares e molares, são denominadas:

(A) fossas.

(B) rebordos proximais ou marginais .
(C) sulcos secundários ou acessórios.

(D) cúspides.

(E) arestas .

22) Segundo LOBAS et al. (2006), o osso do crânio que apresenta

uma escavação no seu corpo (Sela Túrcica), onde está situada

a Hipófise, é o

(A) temporal .

(B) occipital.
(C) esfenoide.

(D) etmoide .

(E) parietal.

23) Segundo HUPP et al. (2009), na montagem de uma bandeja ci-

rúrgica para exodontia do elemento 36, deve-se incluir o

forceps de número:

(A) 1

(B) 17

(C) 18L

(D) 18R

(E) 151

24) Assinale a opção que apresenta um músculo cutâneo e um mús-

culo mastigador, respectivamente.

(A) Masseter e temporal.

(B) Risório e masseter.

(C) Elevador do lábio superior e bucinador.

(D) Pterigóideo medial e Pterigóideo lateral.

(E) Temporal e Orbicular das pálpebras .
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25) Quanto aos dentes temporários e à dentição temporária, é

INCORRETO afirmar que:

(A) os dentes temporários são menores que os permanentes, em

todas as dimensões.

(B) as coroas são de aspecto globoso.

(C) a dentição temporária apresenta, no grupo dos molares,

uma ordem crescente de volume, enquanto que nos perma-

nentes o primeiro molar é maior que o segundo.

(D) nos pré-molares temporários , o aspecto do colo é bem
diferenciado por sua nítida constricção , decorrente da

forma globosa da coroa e da grande divergência das

raízes.

(E) os dentes temporários apresentam coloração própria que

varia de branco-leitoso à branco-azulado.

26) O tratamento expectante é classicamente indicado para casos

de dentes com lesões cariosas profundas, a fim de diminuir o

risco de exposição pulpar. Neste procedimento, a camada de

dentina necrosada é removida na primeira sessão seguida de

selamento com material provisório, a fim de promover forma-

ção de dentina esclerótica e reacional .Este material provi-

sório pode ser:

(A) Resina fotopolimerizável.

(B) Gutapercha.

(C) Amálgama.

(D) Cimento de Ionômero de Vidro .

(E) Verniz cavitário.

27) Os instrumentos endodônticos, em razão de terem contato
direto com tecido conjuntivo e sangue, são classificados

como:

(A) Críticos.

(B) Semicríticos.

(C) Não críticos.

(D) Supercríticos.

(E) Hipercríticos.
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28) Em relação à cárie dentária, coloque V (verdadeiro) ou

F (falso) e depois assinale a opção que apresenta a sequên-

cia correta.

( ) O consumo de sacarose aumenta a incidência de cárie.

( ) O fator mais importante, do ponto de vista da cárie, é

a quantidade e não a frequência do consumo do açúcar.

( ) A consistência do alimento desempenha um papel relevan-

te na cárie dentária.

( ) A saliva desempenha função protetora através da limpeza

mecânica de detritos alimentares e de carboidratos

derivados dos alimentos, através do efeito tampão,

entre outros.

( ) A cárie é considerada como um desequilíbrio no processo

de desmineralização e remineralização dos tecidos duros

do dente.

(A) (V) (F) (F) (V) (V)

(B) (V) (V) (F) (V) (V)

(C) (F) (V) (V) (F) (F)

(D) (V) (F) (V) (V) (V)

(E) (V) (V) (V) (V) (F)

29) Assinale a opção que NÄO representa caracteres comuns aos
pré-molares.

(A) Faces proximais com forma quadrangular.

(B) Face vestibular com leve convergência das bordas proxi-

mais, no sentido do colo.

(C) Face vestibular com contorno cervical côncavo em relação

à oclusal.

(D) Face oclusal em forma de pentágono.

(E) Face lingual com proeminência de esmalte junto à porção

cervical - o cíngulo - formada pelo encontro dos rebor-

dos proximais.
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30) Náusea, hipersalivação e ânsia de vômito são as queixas mais

comuns de pacientes que recebem aplicação de géis de flúor-

fosfato acidulado. As seguintes medidas podem auxiliar na

prevenção da ingestão involuntária de FFA gel pelo paciente,

EXCETO:

(A) sentar em posição ereta com a cabeça ligeiramente incli-

nada para frente.

(B) a quantidade de gel deve ser mínima, não excedendo

2,0ml por moldeira.

(C) usar sugador durante a aplicação, verificando a ocorrên-

cia de excessos de material nas regiões sublingual e

vestíbulo bucal.

(D) solicitar ao paciente expectorar diversas vezes após

aplicação.

(E) o gel deve ser colocado em moldeira de ago inoxidável,

preferencialmente.

31) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações abaixo

sobre o uso de selantes na clínica odontológica, e a seguir

assinale a opção que apresenta a resposta correta.

I - A técnica de aplicação de selantes é simples e direta,

contudo, é extremamente sensível à manipulação do mate-

rial e à contaminação salivar.

II - Sempre que possível, deve ser utilizado o isolamento

absoluto.
III- O ácido mais utilizado para o ataque ácido é o ácido

fosfórico a 37% .

IV - O dente não precisa ser lavado após o uso do ataque

ácido.
V - O selante deve ser aplicado em toda a superfície ata-

cada.

(A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras.
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32) É necessário que haja uma grande adequação dos movimentos

executados durante o trabalho clínico no intuito de aumentar

a produtividade, enquanto há o declínio da fadiga. Assinale

a opção que corresponde ao movimento 2, segundo LOBAS

(2006) :

(A) Movimento de "punhos e dedos".

(B) Movimento de "dedos".
(C) Movimento de "antebraço" .

(D) Movimento de "braço" .

(E) Movimento de "deslocamento e torções do corpo".

33) O cálculo dental ou tártaro usualmente representa a placa

bacteriana mineralizada. Quanto ao aspecto clínico, distri-

buição e diagnóstico do cálculo dental, assinale a opção

correta.

(A) O cálculo supragengival não é dependente da secreção das

glândulas salivares.

(B) O cálculo supragengival é encontrado predominantemente

na face vestibular dos dentes ântero-inferiores.

(C) O cálculo subgengival sempre pode ser visto em radiogra-

fias dentais.

(D) O cálculo subgengival consiste em massas duras de tecido
calcificado marrom ou preto, com uma superfície rugosa.

(E) O cálculo supragengival não abriga continuamente placa

bacteriana viável.
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34) Correlacione as Estruturas Anatômicas às suas respectivas

definições, e, em seguida assinale a opção que apresenta a

sequência correta.

ESTRUTURAS ANATÔMICAS DEFINIÇÕES

I - Polpa dental. ( ) é a parede da câmara coroná-

II - Corno ou divertículo ria em proximidade à região

pulpar. cervical.
III- Soalho. ( ) É a estrutura basicamente

IV - Teto orgânica, que preenche a ca-

V - Forame Apical. vidade pulpar.

( ) Projeção da câmara coroná-

ria relacionada com as cús-

pides, tubérculos e ângulos

proximais.

( ) É o orifício natural de a-

cesso à cavidade pulpar, lo-

calizado no ápice radicular.

( ) É a parede incisal ou oclu-

sal da câmara coronária.

(A) (III) (I) (II) (V) (IV)

(B) (IV) (I) (II) (III) (V)

(C) (IV) (II) (I) (V) (III)

(D) (III) (II) (I) (IV) (V)

(E) (IV) (I) (III) (V) (II)

35) Segundo LOBAS (2006), há alguns comportamentos que uma auxi-

liar de consultório dentário (ACD) deve manter diante de

sua equipe de trabalho e das pessoas que serão atendidas,

EXCETO:

(A) Pontualidade: esforçar-se para se apresentar à clínica

no horário pré-determinado, assim dará impressão de res-

peito e responsabilidade.

(B) Fidelidade: é uma das características pessoais mais

importantes, pois reflete o caráter de cada um.

(C) Sigilo: o segredo profissional prescrito no código de

ética deve ser respeitado.

(D) Profissionalismo: a postura profissional deve ser manti-

da mesmo diante das dificuldades e dos problemas de

ordem particular ou profissional.

(E) Higidez: uma aptidão física adequada é particularmente
importante, já que o esforço mental e/ou físico deman-

dado tende a gerar considerável desgaste sobre qualquer

indivíduo.
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36) O processo pelo qual ocorre a destruição de todos os micro-

organismos existentes, incluindo os esporos, denomina-se

GA) Desinfecção.

(B) Limpeza.

(C) Esterilização.

(D) Centrifugação.

DE) Desnaturação.

37) Segundo BUISCHI (2000), em relação à clorexidina, é correto
afirmar que:

(A) tem atividade anti-inflamatória através da inibição de
leucotrienos e prostaglandina PGE2-

(B) sua ação é dose-dependente e as concentrações que mos-

traram melhores resultados variam entre 10 e 20% .

(C) seu tempo de uso deve ultrapassar 4 semanas .

(D) seu uso é recomendado em pacientes impossibilitados de

realizar o controle mecânico de placa.

(E) uma das vantagens do uso da clorexidina é que não causa

pigmentação dentária.

38) De acordo com o parecer 460 do Conselho Federal de Educação

e com a Decisão 26/84 do Conselho Federal de Odontologia, o

Técnico em Higiene Dental está definido como um "profissio-

nal qualificado que, sob supervisão do Cirurgião-Dentista,

executa tarefas auxiliares no tratamento odontológico". As-

sinale a opção que NÄO é competência do Técnico em Higiene

Dental.

(A) Colaborar na educação em saúde e nos estudos epidemioló-

gicos.

(B) Realizar suturas.
(C) Instrumentar o Cirurgião-Dentista.

(D Administrar a clínica.

(E) Proceder limpeza e antissepsia de campo.
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39) LINDHE (2010) afirma que a mucosa oral compreende a mucosa

especializada, a mucosa de revestimento e a mucosa mastiga-

tória, a qual inclui a gengiva. Sobre a mucosa oral, é
correto afirmar que:

(A) a mucosa especializada recobre o palato.

(B) a gengiva livre tem cor rósea, superfície opaca e
consistência firme.

(C) a gengiva inserida é demarcada apicalmente pela gengiva

livre.

(D) a gengiva inserida tem textura frouxa e cor vermelha

mais escura.

(E) a mucosa de revestimento tem cor avermelhada mais escura

e consistência firme.

40) Segundo LOBAS et al.(2006), qual é o supranumerário mais

frequente?

(A) Quarto molar.

(B) Terceiro pré-molar.

(C) Transidente.

(D) Ultrasdente.

(E) Mesiodens.

41) "Condição de segurança alcançada por um conjunto de ações

destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos

inerentes às atividades que possam comprometer a saúde

humana, animal e vegetal, ou o meio ambiente".

O texto acima refere-se à

(A) Biossegurança.

(B) Desinfecção.

(C) Esterilização.

(D) Antissepsia.

(E) Assepsia.
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42) Segundo BUISCHI (2000), é um distúrbio da formação dentária,

e sua prevenção deve ser dirigida para crianças maiores de

6 anos. Os incisivos, que podem ser severamente afetados,

são os dentes que despertam maior preocupação estética.
Estima-se que o período de maior risco a esse distúrbio se-

ja, para os incisivos centrais superiores, entre os 15 e

30 meses de idade. O texto diz respeito à:

(A) Fluorose dentária.

(B) Hipoplasia de esmalte.

(C) Amelogênese imperfeita.

(D) Cárie de mamadeira.

(E) Taurodontia.

43) Várias condições patológicas não-orais têm sido relacionadas

ao mau odor oral, incluindo infecção do trato respiratório

superior e inferior, o trato gastrintestinal e algumas doen-

ças metabólicas envolvendo os rins e o fígado. Entretanto,

levantamentos clínicos demonstraram que mais de 90% de todo

mau odor do hálito têm origem na boca. Acredita-se que a

massa bacteriana que produz compostos malcheirosos está lo-

calizada principalmente na:

(A) língua.

(B) faringe.

(C) saliva.

(D) tonsila palatina.

(E) gengiva.

44) Segundo DE FREITAS et al. (2004), o plano que divide a ca-

beça em lado esquerdo e direito denomina-se plano

(A) Bissetriz.
(B) Horizontal.

(C) Camper.

(D) Mediano.

(E) de Oclusão.
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45) Dentre os substitutos dos açúcares, assinale a opção que

corresponde a um adoçante que é calórico, tem doçura seme-

lhante à da sacarose, além de produzir um efeito refrescante

na boca. Este adoçante também é utilizado em cremes dentais

e tem sido considerado não-cariogênico em humanos.

01) Sorbitol.

03) Esteviosídeo.

(C) Xilitol.

(D) Sacarina.

(E) Aspartame.

46) Segundo CANTISANO (1987) , a dentição mista, caracterizada

pela presença de dentes temporários e irrupção dos permanen-

tes, situa-se dos:

(A) 5 aos 10 anos de idade .

(B) 4 aos 9 anos de idade .

(C) 6 aos 12 anos de idade .
(D) 7 aos 15 anos de idade .

(E) 5 aos 12 anos de idade.

47) Quais são os principais métodos de diagnóstico da cárie

dentária?

(A) Clínico e transiluminação ótica .

(B) Radiográfico e medição de resistência elétrica.

(C) Clínico e radiográfico.

(D) Corantes e transiluminação.

(E) Lentes de aumento e corantes .

48) Segundo LOBAS et al. (2006), do ponto de vista microbioló-

gico, existem nas mãos dois tipos de populações:

(A) infectada e desinfectada.

(B) livre e agregada.

(C) residente e livre.

(D) parasitária e transitória.

(E) residente e transitória.
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49) Segundo HUPP et al. (2009), os três principais componentes

das alavancas dentais usadas na extração dentária são:

(A) cabo, haste e lâmina.

(B) cabo, pega e articulação.

(C) pega, articulação e ponta cortante.

(D) cabo, ponta ativa e lâmina.

(E) pega, haste e articulação.

50) Segundo BUISCHI (2000), a inspeção visual é um dos métodos
utilizados para detecção da cárie. Sobre este método, é cor-

reto afirmar que:

(A) para que alcance o máximo de confiabilidade, além de boa
iluminação, os dentes devem ser limpos e secos com jatos
de ar, antes de serem examinados.

(B) é considerado confiável para detecção de cáries oclusais
e proximais.

(C) a superfície é examinada usando-se uma fonte de luz

transmitida e observada pela oclusal.

(D) a detecção da cárie dentária se dá através do uso de

explorador ou sonda de cárie .

(E) para a sua aplicação, não há necessidade de isolar cada
quadrante com roletes de algodão.
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