
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR 

Processo Seletivo Simplificado n° 02/2019 

Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário 

Prova Escrita de Múltipla Escolha 

Caro (a) Candidato (a), marque somente uma alternativa para cada 
questão. 

Valor de cada questão: 4,0 pontos. 

Confira sua resposta e escreva a alternativa escolhida no campo 
destinado para o Gabarito, juntamente com seu nome, na última folha 
desta prova. 

 

Nome do candidato:______________________________________________ 

1. A exodontia do primeiro molar permanente superior esquerdo e o respectivo 
fórceps utilizado na sua remoção estão corretamente indicados na alternativa: 

 

a) 16, 16 

b) 18, 17 

c) 27,18R 

d) 17,17 

e) 26, 18L 

 

 2.  O auxiliar em Saúde Bucal (ASB) é um profissional apto a trabalhar em 

consultório odontológico exercendo funções auxiliares aos cirurgiões dentistas 

ou aos técnicos em saúde bucal. A profissão é regulamentada pela Lei 11.889 

e fiscalizada pelo Conselho Federal de odontologia, de acordo com as normas 

da resolução 63/2005. São inúmeras as funções de um ASB em um consultório 

odontológico; de acordo com as funções previstas nas Normas do Conselho 

Federal de Odontologia, o ASB não está apto a desempenhar quais das 

funções abaixo citadas?  

 

a) Ser responsável pelo treinamento de auxiliares e serventes de laboratório de 

prótese dentária.  

b) Organizar e executar atividades de higiene bucal.  

c) Processar filme radiográfico. 

d) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 

em ambientes hospitalares.  

e) Selecionar moldeiras.  



3. Considerando o protocolo para manutenção da biossegurança no ambiente 

do consultório odontológico, assinale a alternativa correta.  

 

a) A escolha do método de desinfecção ou de esterilização a ser realizado 

independe da avaliação do risco potencial de infecção no reuso, conforme se 

trate de artigo crítico, semi-crítico ou não –crítico. 

b) Todo instrumental reutilizável empregado nos serviços de saúde deve ser 

rigorosamente limpo e desinfetado ou esterilizado antes do uso em cada 

paciente.  

c) Só devem ser utilizados processos químicos de esterilização ou desinfecção 

quando se puder garantir a concentração e atividade apropriada do produto 

químico e somente devem ser utilizados para instrumentos que possam ser 

submetidos a métodos de esterilização pelo calor.  

d) Soluções de hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio e polivinilpirrolidona 

(PVPI) são indicadas para esterilização de produtos metálicos devido a sua 

ação corrosiva sobre os mesmos.  

e) A sequencia de passos para o processamento de instrumentais 

odontológicos deve ser: esterilização, limpeza, enxágue, secagem, 

descontaminação, armazenamento e desinfecção.  

 

4. O cirurgião dentista e sua equipe estão expostos, igualmente, a uma grande 

variedade de agentes infecciosos. O uso de procedimentos efetivos de controle 

de infecção e as precauções-padrão no consultório odontológico e laboratórios 

relacionados, previnem a infecção cruzada, extensiva aos cirurgiões dentistas, 

equipe e pacientes. São princípios que promovem o controle de infecção na 

prática odontológica. EXCETO: 

 

a) Vacinação contra a hepatite B, tuberculose e AIDS.  

b) Lavar as mãos antes e após o atendimento de todos os pacientes.  

c) Evitar o contato direto com matéria orgânica através do uso de barreiras 

protetoras.  

d) Não manipulação de canetas, fichas de pacientes ou telefone enquanto 

estiver usando as luvas utilizadas para o atendimento ao paciente ou 

desinfecção do instrumental.  

e) Cobrir todas as superfícies do consultório passiveis de contaminação e de 

difícil descontaminação com coberturas descartáveis, que devem ser trocados 

após o atendimento de cada paciente.  

 

 



5. Durante a realização de procedimentos restauradores diretos, utilizando-se 

amálgama dental ou resina composta, ou durante a realização de tratamentos 

endodônticos faz-se necessário o isolamento da área de trabalho e fim de 

evitar a contaminação com saliva e outras secreções. Para tanto deve-se 

proceder a realização do isolamento absoluto do campo operatório. Qual dos 

instrumentais listados abaixo é responsável pela manutenção do dique ou 

lençol de borracha em posição?  

 

a) Espátula no 1 ou de inserção.  

b) Porta grampo de Brewer.  

c) Grampos para isolamento.  

d) Matriz e cunha de madeira.  

e) Perfurador de Ainsworth.  

 

6. Qual a sequência correta que deverá ser realizada pelo auxiliar na revelação 
de uma radiografia periapical? 

 

a) água, fixador, revelador. 

b) revelador, água, fixador. 

c) fixador, água, revelador. 

d) revelador, fixador, água. 

e) fixador, revelador e água. 

 

7. O surgimento dos sistemas adesivos proporcionou melhorias significativas 

na realização de procedimentos restauradores estéticos em odontologia, e 

métodos restauradores tradicionais que envolviam a necessidade de realizar 

preparos cavitários extensos e retentivos estão sendo cada vez mais 

substituídos por procedimentos restauradores menos invasivos, ou seja, 

adesivos. A maioria dos sistemas adesivos disponíveis no mercado necessita 

ser ativado por luz de um determinado comprimento de onda; como chamamos 

esse dispositivo utilizado para ativação dos sistemas adesivos?  

 

a) Amalgamador.  

b) Porta amálgama.  

c) Espátula de inserção.  

d) Fotopolimerizador.  

e) Single Bond. 



8. Para proteção da polpa muitas vezes o cirurgião dentista utiliza materiais 

classificados como materiais de forramento. Para que tenham eficácia no 

tratamento é necessário que permaneçam em contato com o dente por 

determinado período de tempo, para tanto são protegidos pelos materiais de 

base, popularmente conhecidos por “curativos odontológicos”. Assinale a 

alternativa que contém um material de base, utilizado como “curativo 

odontológico” na prática clínica.  

 

a) Sistema adesivo.  

b) Resina composta.  

c) Cimento de ionômero de vidro.  

d) Amálgama.  

e) Ácido fosfórico 37%.  

 

9. Os materiais de moldagem são utilizados para produzir réplicas precisas dos 

tecidos intra e extra orais, indispensáveis para realização de um correto plano 

de tratamento. O alginato é o material de moldagem de eleição para confecção 

de modelos de estudo. Sobre o alginato, assinale a alternativa CORRETA.  

a) É sempre comercializado em um sistema de duas pastas, uma pasta base e 

a outra catalizadora.  

b) Para sua manipulação medidas de água e pó devem ser dosadas e 

manipuladas em uma cubeta por aproximadamente 1 minuto.  

c) É comercializado em um sistema de três pastas, uma pasta densa, uma 

pasta base e uma pasta catalizadora.  

d) Deve ser levado à boca do paciente em uma seringa para elastômeros.  

e) É um material de moldagem classificado como reversível e anelástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Com relação aos dentes pré-molares, julgue as afirmativas em verdadeiro V 

ou falso F e assinale a alternativa CORRETA:  

( ) Numa pessoa adulta, normalmente são em número de 8, sendo 4 superiores 

e 4 inferiores.  

( ) Podem ser representados numericamente como: 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44 e 

45.  

( ) Não estão presentes na dentição decídua.  

( ) Geralmente possuem duas cúspides. Podem possuir uma ou duas raízes.  

 

a) F, V, F, V; 

b) V, V, F, F;  

c) V, V, V, V;  

d) V, F, V, F;  

e) V, V, V, F.  

 

11. São materiais apropriados para se realizar uma moldagem odontológica:  

 

a) Alginato e Silicona de adição;  

b) Gesso tipo pedra e Elastômero;  

c) Elastômero e Resina acrílica;  

d) Silicona de Adição e Gesso;  

e) Silicona de Condensação e Amálgama de prata.  

 

12. Ao realizar exame clínico em uma criança de 8 anos de idade, o cirurgião-

dentista constatou cárie nos elementos dentários 53, 75 e 26. Quais são esses 

elementos dentários, RESPECTIVAMENTE:  

a) Canino superior decíduo direito, Segundo molar inferior decíduo esquerdo e 

Primeiro molar superior permanente esquerdo;  

b) Canino superior decíduo direito, Primeiro molar inferior decíduo esquerdo e 

Terceiro molar superior decíduo esquerdo;  

c) Canino superior permanente direito, Segundo molar inferior permanente 

esquerdo e Primeiro molar superior decíduo esquerdo;  

d) Canino superior decíduo esquerdo, Segundo molar decíduo direito e 

Primeiro molar superior permanente direito;  

e) Canino inferior decíduo direito, Segundo molar superior decíduo esquerdo e 

Primeiro molar superior permanente esquerdo.  



13. Qual substância é colocada na autoclave para auxiliar na esterilização:  

 

a) Álcool 70%; 

b) Água destilada; 

c) Glutaraldeido;  

d) Hipoclorito de sódio 1%; 

e) Álcool Absoluto. 

 

14. Deve-se proceder a espatulação do cimento ionômero de vidro 

convencional da seguinte forma:  

a) Dividir o pó em duas metades, incorporando a primeira metade ao líquido 

durante 10 a 15 seg., seguindo da mistura restante do pó pelo tempo 

recomendado pelo fabricante, obtendose uma massa cremosa, vítrea e úmida; 

b) Dividir o pó em 4 partes iguais, incorporando ¼ desse pó por vez ao líquido 

durante 15 seg. cada parte, obtendo-se uma massa cremosa, vítrea e úmida;  

c) Dividir o pó em duas metades incorporando ao líquido a primeira metade do 

pó, seguida, imediatamente, da segunda metade, obtendose uma massa 

cremosa, opaca e seca;  

d) O pó deve ser incorporado ao líquido de uma única vez, obtendo-se uma 

massa cremosa, opaca e úmida;  

e) O pó deve ser incorporado ao líquido de uma única vez, obtendo-se uma 

massa áspera, vítrea e úmida. 

 

15. A técnica radiográfica mais indicada para identificar precocemente a 
presença de lesões cariosas interproximais em dentes posteriores é: 

a) radiografia periapical. 

b) radiografia panorâmica. 

c) radiografia oclusal. 

d) radiografia “Bite‐wing”. 

e) técnica de Clark. 

 

 

 

 



 

16. São instrumentais necessários para exame clínico do paciente, EXCETO:  

 

a) Espátula para resina.  

b) Espelho clínico.  

c) Sonda exploradora.  

d) Pinça clínica. 

 

17. Antes de qualquer procedimento odontológico, o auxiliar deve promover a 

desinfecção dos equipamentos que serão utilizados. Que equipamentos NÃO 

sofrem desinfecção? 

 

a) Alta rotação, micromotor e seringa carpule. 

b) Interruptor do refletor, alça do refletor e comando da cadeira. 

c) Mangueira do sugador, cuspideira e torneiras manuais.  

d) Mesa clínica, braços do mocho e alavanca do mocho. 

e) Cadeira odontológica, mochos e equipo. 

 

18. Dentre os instrumentais listados abaixo, qual é utilizado em exodontias? 

 

a) curetas de Gracey; 

b) sonda milimetrada; 

c) espátula n°1; 

d) lençol de borracha; 

e) fórceps. 

 

19. O Cimento Fosfato de Zinco está indicado para: 
 
a) Cimentação provisória de próteses totais. 

b) Cimentação provisória de coroas totais. 

c) Cimentação definitiva de próteses metalocerâmica. 

d) Cimentação definitiva de blocos de porcelana. 

e) Cimentação de implantes aos alvéolos. 



 

20. Os instrumentos em odontologia têm como função possibilitar ao 
odontólogo realizar os procedimentos de atendimento ao paciente. O auxiliar 
de consultório dentário tem como dever conhecer os instrumentos e suas 
funções, para organizá-los e prover o odontólogo dos mesmos. Marque a 
alternativa em que todos os itens são instrumentos odontológicos: 
 
a) Espelho clínico, Seringa Carpule, Sonda exploradora; Pinça porta agulha; 

b) Sindesmótomo, Pinça de Crile, Unidificador; 

c) Pinça goiva, Cureta, Afastador de Farabeuf; 

d) Sindesmótomo, Agulhas; Capitólio; 

e) Cureta para alvéolo, Unidificador, Estetoscópio. 

 

21. Dentre as utilizações deste cimento estão: forramento, curativo e 
cimentações provisórias, apresentando-se na forma de pó e líquido. Trata-se 
do:  
 
a) cimento provisório. 

b) adesivo dentinário. 

c) óxido de zinco e eugenol. 

d) ionômero de vidro. 

e) fosfato de zinco. 

 

22. É CORRETO afirmar: 
 
a) Cinzéis são instrumentos destinados ao brunimento e polimento das 
restaurações de amálgama. 

b) Carpule é um instrumento cortante rotatório colocado em uma peça de mão 
conectada a um motor, girando em várias velocidades. 

c) Raspadores e condensadores dentais são instrumentos cortantes manuais 
de ponta única ou dupla, usados no preparo cavitário para orientar no corte da 
estrutura dental. 

d) Matriz, porta matriz e cunha de madeira são dispositivos que possibilitam a 
reconstrução do formato anatômico do dente e o restabelecimento do ponto de 
contato interproximal. 

e) Rollemback é um instrumental que auxiliar o procedimento de exodontia; 

 

 

 



23. São formas de provimento de cargo público, EXCETO: 
 
a) promoção; 

b) transformação; 

c) inversão; 

d) nomeação; 

e) reintegração. 

 

24. De acordo com a Lei n° 810/91, são deveres do servidor público, EXCETO:  
 
a) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

b) zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público; 

c) proceder de forma desidiosa; 

d) atender com presteza ao público em geral, prestando as informações 
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 

e) ser assíduo e pontual no serviço. 

 

25. O termo “biossegurança” corresponde ao conjunto de ações voltadas para 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de 

pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento, tecnologia e prestação de 

serviço visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio 

ambiente e a qualidade dos resultados. Comprovadamente, os microrganismos 

têm driblado as medidas de segurança adotadas na atualidade, colocando em 

risco profissionais e pacientes, e a falta de cuidados em relação à 

biossegurança, tem providenciado a intensificação do ciclo de infecções 

cruzadas. São ações que visam a manutenção da biossegurança no ambientee 

do consultório odontológico, EXCETO:  

a) Materiais esterilizados por meio físico podem ser estocados até uma semana 

em prateleira aberta ou até um mês se colocados sob cobertura plástica ou 

bolsa selada.  

b) A esterilização de instrumentais por meio físico deve ser realizada mediante 

a utilização de calor úmido (autoclave), ou mediante o uso de calor seco 

(estufa) a 170o C por duas horas.  

c) Toda pessoa envolvida no processo de esterilização de instrumental 

odontológico deverá estar utilizando equipamento de proteção individual 

completo.  

d) Agulhas, seringas, estiletes, lâminas e demais objetos pérfuro-cortantes de 

uso clínico devem ser descartados em recipientes rígidos, dotados de tampa.  

e) É indicada a reutilização de agulhas e seringas descartáveis após 

desinfecção das mesmas.  

 



GABARITO PARA PREENCHER 

 

Nome do candidato:_______________________________ 

QUESTÃO RESPOSTA 

1 E  

2  A 

3  B 

4  A 

5  C 

6  B 

7  D 

8  C 

9  B 

10  C 

11  A 

12  A 

13  B 

14  E 

15  D 

16  A 

17  D 

18  E 

19  C 

20  A 

21  D 

22  D 

23  C 

24  C 

25  E 


