
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 
e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1- Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 
45 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 
somente uma correta.

3 - Confira se seus dados, o emprego e a área/microregião 
escolhidos, indicados no cartão de respostas, estão corretos. 
Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao 
Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você 
deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta. 

AGENDA 
l 23/09/2013, divulgação do gabarito 
e exemplar dos Cadernos de Questões 
da Prova Objetiva após ás 14h. 

l 26/09/2013, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas.

l 26/09 e 27/09/2013, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet. 

l 03/10/2013, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva.

l 03/10/2013, divulgação do Resultado 
das Provas Objetivas. 

l 03/10/2013, divulgação Relação 
dos Candidatos Convocados para a 
Entrevista Técnica.

l 08/10 a 11/10/2013, realização da 
Entrevista Técnica.

 
l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
iabas2013@biorio.org.br

Auxiliar de Saúde Bucal

Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

Caderno: 1   Aplicação: TardeCÓDIGO: (ASB07)
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LÍNGUA PORTUGUESA

1 - A charge acima foi publicada em 1918, numa célebre 
revista de humor da época. O humor da charge se deve 
à(ao):

(A) indumentária demasiadamente elegante dos personagens.
(B) modo de falar dos médicos.
(C) contradição lógica na fala de um dos médicos.
(D) na oposição entre título e imagem.
(E) expressão facial dos médicos representados.

2 - Na escrita da fala, a charge mostra ser de outra 
época, quando se empregava grafia diferente. Indique 
a alternativa em que NÃO há uma diferença gráfica em 
relação à atualidade:

(A) “Eu continuo a affirmar”.
(B) “A população esteve presa de grande panico”.
(C) “Eu na minha clínica tive cincoenta casos fataes”.
(D) “Tristes echos”.
(E) “mas todos benignos”.

TEXTO – MEDICINA ALTERNATIVA

Folha - Você critica a medicina alternativa pela falta de 
testes clínicos que atestem sua eficácia, mas sabemos 
eles também têm suas falhas. Ainda assim os alternativos 
precisam seguir as regras da medicina convencional? 
Paul Offit - Sim. Outro dia entrei numa loja de produtos 
naturais e perguntei ao balconista se havia algo para baixar 
colesterol. Ele me deu um extrato de alho concentrado. 
 Uma pessoa com colesterol alto e histórico de 
doença cardíaca vai se beneficiar de uma estatina [droga 
para baixar colesterol]. Só que ela pode entrar nessa loja e 
receber um mau conselho. 
 As pessoas que vendem esses produtos ganham 
dinheiro e podem bancar um teste clínico. Estudos já 
mostraram que você não tem mais chance de baixar o 

colesterol com o extrato de alho do que com o placebo. O 
consumidor merece testes. E extrato concentrado de alho 
pode causar efeitos colaterais. 
 É desconcertante que as pessoas tenham a ideia de 
que algo é seguro e funciona quando pode não funcionar e 
não ser seguro. Essa indústria é colocada como intocável. 
Nos EUA, a indústria de megavitaminas e suplementos 
movimentou US$ 34 bilhões em 2012. O que surpreende 
é que as pessoas acham que essas fabricantes são 
empresas familiares, que os produtos são feitos por elfos 
em montanhas. 
 Gostaria que tivéssemos o mesmo ceticismo 
com a medicina alternativa que temos com a medicina 
moderna. Se acupuntura é bom, vamos descobrir como! 
Apontar para as estrelas não dá.

3 - “Você critica a medicina alternativa pela falta de 
testes clínicos que atestem sua eficácia, mas sabemos eles 
também têm suas falhas”.

Assinale a alternativa em que o comentário realizado sobre 
os componentes desse segmento do texto é INCORRETO:

(A) O emprego de “você” para o entrevistado mostra certa 
informalidade na entrevista.

(B) o possessivo “sua” se refere a  “medicina alternativa”.
(C) o pronome “eles” se refere a “testes clínicos”.
(D) o pronome “suas” se refere a “eficácia”.
(E) o conectivo “pela” tem valor de causa.

4 - “Ainda assim os alternativos precisam seguir as regras 
da medicina convencional?”. O termo “ainda assim” 
equivale a:

(A) embora haja a medicina alternativa
(B) mesmo com essas falhas apontadas
(C) apesar das regras da medicina convencional
(D) ainda que você critique a medicina alternativa
(E) mesmo que a medicina convencional faça testes 

clínicos

5 - “Estudos já mostraram que você não tem mais chance 
de baixar o colesterol com o extrato de alho do que com 
o placebo”.

Essa frase do texto mostra que:

(A) a medicina alternativa só funciona em alguns casos.
(B) o extrato de alho é remédio comprovadamente 

eficiente.
(C) o extrato de alho tem remédios tradicionais de valor 

equivalente.
(D) algumas indicações da medicina alternativa são 

enganosas.
(E) o placebo é superior ao extrato de alho, nos efeitos 

produzidos.
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6 - “Se acupuntura é bom, vamos descobrir como! Apontar 
para as estrelas não dá”.

Essa frase final do texto recomenda:

(A) estudos mais aprofundados
(B) técnicas alternativas
(C) crenças mágicas
(D) pesquisas de novos medicamentos
(E) volta ao passado

7 - O fato narrado no início da resposta do entrevistado só 
NÃO mostra:

(A) o hábito da automedicação
(B) a ampla difusão da medicina alternativa
(C) a busca predominante do lucro
(D) a falta de conhecimento científico
(E) a eficiente formação profissional dos farmacêuticos

8 - “O que surpreende é que as pessoas acham que essas 
fabricantes são empresas familiares, que os produtos são 
feitos por elfos em montanhas”. Nesse segmento do texto, 
em relação aos vocábulos sublinhados, podemos afirmar 
corretamente que:

(A) todos pertencem à mesma classe gramatical.
(B) todos pertencem a classes gramaticais diferentes.
(C) as duas últimas ocorrências pertencem à mesma 

classe.
(D) as duas primeiras ocorrências pertencem à mesma 

classe.
(E) a última ocorrência pertence a uma classe diferente 

das demais.

9 - A alternativa em que os dois vocábulos são acentuados 
em função da mesma regra de acentuação gráfica é:

(A) clínica / intocável
(B) eficácia / cardíaca
(C) também / você
(D) têm / só
(E) histórico / dá

10. A alternativa em que ocorre a presença da linguagem 
coloquial é:

(A) “Nos EUA, a indústria de megavitaminas e 
suplementos movimentou US$ 34 bilhões em 2012”.

(B) “O que surpreende é que as pessoas acham que essas 
fabricantes são empresas familiares, que os produtos 
são feitos por elfos em montanhas”. 

(C) “Gostaria que tivéssemos o mesmo ceticismo com a 
medicina alternativa que temos com a medicina moderna”.

(D) “Se acupuntura é bom, vamos descobrir como!”
(E) “Apontar para as estrelas não dá”.

NOCÕES DE INFORMÁTICA
11 - Quanto aos dispositivos de entrada e saída de dados, 
além da impressão propriamente dita, as impressoras 
multifuncionais 3 X 1 permitem as seguintes outras 
funcionalidades:     

(A) gravar dados como gravador DVD-R e digitalizar 
imagem como scanner  

(B) digitalizar imagem como scanner e gerar cópia de 
documento como xerox 

(C) gerar cópia de documento como xerox e armazenar 
dados como disco rígido

(D) armazenar dados como disco rígido e digitar dados 
para processamento como teclado

(E) digitar dados para processamento como teclado e  
gravar dados como gravador DVD-R

12 - No sistema operacional Windows 7 BR, a execução 
do atalho de teclado Alt + Tab tem a função de:     

(A) possibilitar o acesso alternado a programas que 
estejam em execução 

(B) ordenar os ícones da Área de Trabalho em ordem 
alfabética 

(C) abrir a janela do ambiente gráfico Computador
(D) executar o aplicativo Windows Media Player
(E) exibir a janela do Painel de Controle

13 - Observe a figura a seguir, que mostra a janela do 
Computador/Windows Explorer no sistema operacional 
Windows 7 BR. 

Na janela, são visualizados cinco arquivos que estão 
armazenados na pasta IABAS_UPA no disco C:\. Entre 
os arquivos, pelas características e aparência dos ícones, 
um está em formato PDF e necessita do software Adobe 
Reader para sua visualização. Esse arquivo é:

(A)  

(B)  

(C)   

(D)  

(E)  
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14 - No Word 2010 BR, o acionamento do ícone  
deve ser realizado com o objetivo de:

(A) aplicar negrito 
(B) abrir novo arquivo
(C) alterar a cor da fonte
(D) abrir arquivo já existente
(E) aplicar itálico

15 - No Word 2010 BR, os ícones que devem ser acionados 
para aplicar subscrito e para configurar um texto com 
alinhamento centralizado são respectivamente:

(A) 

(B) 

(C)   

(D)   

(E)  

16 - A planilha abaixo foi criada no Excel 2010 BR.

 
Na planilha, o valor mostrado em E5 representa a média 
aritmética entre todos os valores exibidos nas células  
C5, C6, C7 e C8. Nessas condições, a expressão inserida 
em E5 foi:  

(A) =MED(C5$C8)
(B) =MED(C5:C8)
(C) =MÉDIA(C5&C8)
(D) =MÉDIA(C5:C8)
(E) =MÉDIA(C5$C8)

17 - Backup está associado à realização de cópia de 
segurança para garantir que dados armazenados num disco 
rígido, por exemplo, não sejam perdidos em consequência 
de uma pane no disco. Atualmente, um dispositivo muito 
usado com esse fim é o: 

(A) mouse
(B) plotter
(C) pendrive
(D) joystick
(E) scanner

18 - As redes de computadores do tipo cabeadas têm sido 
implementadas por meio do emprego de um conector 
específico cuja imagem é mostrada a seguir.

 
Esse conector é conhecido pela sigla:

(A) PS/2
(B) RJ-45
(C) USB
(D) HDMI
(E) SVGA

19 - Observe a figura a seguir.

Ela mostra um recurso existente no browser Internet 
Explorer 9 BR, conhecido por Barra de:

(A) Status
(B) Menus
(C) Favoritos
(D) Comandos
(E) Endereços

20 - No que diz respeito à internet, a palavra “download” 
é utilizada com o seguinte significado:

(A) enviar uma mensagem pelo Twitter
(B) usar um browser para navegação 
(C) realizar uma busca no Google 
(D) baixar arquivo de um site 
(E) acessar uma rede social
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SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE-SUS

21 - A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, os a seguir listados, 
EXCETO um. Assinale-o.

(A) a alimentação;
(B) o saneamento básico;
(C) o meio ambiente;
(D) o acesso aos bens e serviços supérfluos; 
(E) o trabalho.

22 -  O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de:

(A) ações e serviços de saúde prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público;

(B) ações e serviços de saúde prestados por órgãos e 
instituições públicas federais da Administração direta 
e indireta mantidas pelo Poder Público;

(C) ações e serviços de saúde e de previdência e assistência 
social prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais da Administração 
direta mantidas pelo Poder Público;

(D) ações e serviços de saúde e de previdência e assistência 
social prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais da Administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público;

(E) ações e serviços de saúde prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais 
da Administração direta mantidas pelo Poder Público.

23 - NÃO está incluída no campo de atuação do SUS a 
execução de ações de:

(A) vigilância sanitária;
(B) vigilância epidemiológica;
(C) saúde do trabalhador; 
(D) assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica;
(E) educação formal no ensino superior na área da saúde.

24 - As atribuições comuns a todos os profissionais 
das Equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e de 
Agentes Comunitários de Saúde incluem as seguintes, 
EXCETO uma, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos 
a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da 

atualização contínua dessas informações, priorizando 
as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local;

(B) realizar o cuidado em saúde da população adscrita 
exclusivamente no âmbito da unidade de saúde ou no 
domicílio;

(C) realizar ações de atenção integral conforme a 
necessidade de saúde da população local, bem como 
as previstas nas prioridades e protocolos da gestão 
local;

(D) garantir a integralidade da atenção por meio da 
realização de ações de promoção da saúde, prevenção 
de agravos e curativas e da garantia de atendimento 
da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas e de vigilância à saúde;

(E) realizar a escuta qualificada das necessidades 
dos usuários em todas as ações, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo.

25 - Para os efeitos do Pacto pela Vida é considerada idosa 
a pessoa com ao menos a seguinte idade:

(A) 50 anos;
(B) 60 anos;
(C) 65 anos;
(D) 70 anos;
(E) 75 anos.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

26 -  Observe as afirmativas a seguir, sobre a Lei n 11.889 
de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta o exercício 
da profissão de Auxiliar de Saúde Bucal - ASB:

I- É obrigatório ao ASB registrar-se no Conselho 
Federal de Odontologia e no Conselho Regional de 
Odontologia.

II- Não é obrigatória a supervisão direta do dentista em 
atividades clinicas.

III- Não é obrigatória a supervisão direta do dentista em 
atividades extraclínicas.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
(E) todas as afirmativas estão corretas.
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27 - São deveres fundamentais do cirurgião dentista e de 
sua equipe, EXCETO:

(A) exercer a profissão displicentemente; 
(B) manter atualizados os conhecimentos profissionais e 

culturais;
(C) zelar pela saúde e dignidade do paciente;
(D) guardar segredo profissional;
(E) promover saúde coletiva no desempenho de suas funções.

28 - Observe as afirmativas a seguir em relação ao 
posicionamento correto de trabalho do ASB:

I-  O assistente deve estar a maior parte do tempo sentado 
no mocho.

II- A altura ideal do mocho deve ser ajustada para que 
coxas e pernas formem um ângulo de  90 a 120 graus.

III- As plantas dos pés devem estar apoiadas no solo ou no 
suporte do mocho.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

29 - Uma das principais funções do ASB durante o 
atendimento do paciente é a aspiração correta do campo 
operatório. Em relação às regras de aspiração, NÃO é 
correto afirmar que:

(A) o aspirador deve ser seguro com a mão direita do ASB;
(B) a aspiração deve ser do lado da arcada perto do ASB;
(C) a mão do ASB e a cânula devem obstruir a área de 

trabalho do operador;
(D) a cânula nunca deve tocar em palato mole;
(E) a aspiração deve ter sempre potência adequada para 

que seja eficiente.

30 - Assinale a alternativa que NÃO caracteriza uma 
função do esqueleto humano:

(A) proteção;
(B) sustentação do corpo;
(C) armazenamento de íons cálcio e potássio;
(D) participação no sistema de alavancas;
(E) local de produção de células do pulmão. 

31 - Em relação ao número de raízes que os dentes 
possuem, é correto afirmar que:

(A) molares inferiores apresentam qautro raízes;
(B) caninos apresentam uma raiz;
(C) molares superiores apresentam duas raízes;

(D) pré-molares superiores apresentam três raízes;
(E) incisivos superiores apresentam duas raízes.

32- As luvas são um importante equipamento de proteção 
individual. Sobre elas NÃO é correto afirmar que:

(A) são usadas sempre que houver manipulação de sangue, 
saliva, mucosa ou pele do paciente;

(B) devem ser descartadas após o atendimento de cada 
paciente;

(C) luvas de vinil devem ser utilizadas quando o paciente 
ou o profissional tem alergia ao látex;

(D) deve-se usar luvas estéreis em cirurgias;
(E) deve-se tocar na parte externa das luvas após removê-

las.

33 - São propriedades dos Raios X, EXCETO:

(A) propagam-se em linha reta;
(B) impressionam chapas fotográficas;
(C) são visíveis; 
(D) não são refletivos;
(E) não são refratados.

34 - Observe as seguintes afirmativas sobre o controle 
mecânico da placa bacteriana:

I-  A escova dental é um instrumento de grande 
importância na remoção da placa bacteriana.

II- A escova elétrica é bastante útil para pacientes com 
problema de destreza manual.

III- A escova dental consegue remover eficazmente a 
placa bacteriana interdental.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

35 - Sobre a Doença Periodontal NÃO é correto afirmar 
que:

(A) é um episódio infeccioso;
(B) acomete os tecidos de suporte dos dentes;
(C) adultos são mais propensos à perda dos dentes por 

cárie do que por doença periodontal;
(D) as crianças desenvolvem doença periodontal em 

menor grau que os adultos;
(E) algumas formas de doença periodontal são muito 

severas.
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36 - Sabe-se que a cárie é causada pela interação de vários 
fatores. Assinale a alternativa que NÃO representa um 
fator causal da cárie:

(A) fluxo salivar alto;
(B) capacidade tampão da saliva prejudicado;
(C) microorganismos cariogênicos presentes em grande 

quantidade;
(D) alta frequência de ingestão de açúcar;
(E) alta frequência de ingestão de amido.

37 - O preparo da montagem de bandeja clínica para 
Endodontia deve conter alguns instrumentais específicos, 
EXCETO:

(A) régua milimetrada;
(B) arco de Ostby;
(C) caixa endodôntica;
(D) alavanca reta;
(E) grampos para isolamento.

38 - Em alguns casos devemos lançar mão de matrizes 
metálicas ou plásticas para restaurar corretamente a face 
do dente que foi perdida. Assinale a alternativa em que 
NÃO há indicação de uso dessas matrizes:

(A) classe I ;
(B) classe I composta;
(C) classe II;
(D) classe III;
(C) classe IV.

39 - Nas manobras de sutura após procedimento cirúrgico, 
são utilizados os seguintes instrumentais, EXCETO:

(A) porta-agulhas;
(B) espátula n. 1; 
(C) fio de sutura;
(D) pinça;
(E) tesoura com ponta fina.

40 - A principal propriedade dos cimentos de ionômero de 
vidro é a liberação de:

(A) cálcio;
(B) fósforo;
(C) flúor;
(D) hidrogênio;
(E) oxigênio.

41 - São dentes indicados para restaurações com amálgama:

(A) vestibulares de incisivos superiores;
(B) proximais de incisivos inferiores;
(C) vestibulares de caninos superiores;
(D) incisais de pré-molares superiores;
(E) oclusais de molares inferiores. 

42 - Observe as seguintes afirmativas sobre o procedimento 
de moldagem:

I-  Molde é a impressão ou cópia em positivo da área 
moldada.

II-  Modelo é a reprodução positiva, geralmente em gesso, 
que é obtida a partir de um molde.

III- Moldeira é um dispositivo usado para conduzir o 
material de moldagem manipulado à boca do paciente

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
(E) todas as afirmativas estão corretas.

43 - O segundo molar permanente localizado no arco 
inferior do lado esquerdo corresponde ao número:

(A) 37;
(B) 17;
(C) 26;
(D) 75;
(E) 84. 

44 -  Fazem parte dos ossos da face, EXCETO:

(A) palatino;
(B) zigomático;
(C) maxila;
(D) patela; 
(E) mandíbula.

45 - NÃO representa uma função dos dentes:

(A) preensão;
(B) mastigação;
(C) trituração;
(D)ventilação; 
(E) incisão.






