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A) O uso de barreiras é um dos equipamentos
de proteção individual
B) Luvas, máscaras, óculos, aventais, gorros e
películas
C) Evitar contato direto com matéria orgânica
e limitar a propagação de microorganismos
D) Proteger a saúde da equipe e cuidar no uso
de artigos, peças e superfícies
E) As imunizações e a adoção de controle de
infecção

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

1. (Concurso Aurora/2018) As manchas de
fluorose podem ser diferenciadas das
manchas causadas por cárie se algumas
características
forem
observadas.
Assinale a alternativa que apresenta
uma característica da mancha de
fluorose
A) Mancha em forma de meia-lua, não
simétrica.
B) Assimetria das lesões.
C) Manchas branco-giz na ponta de cúspides.
D) Manchas brancas presentes em dentes
homólogos.
E) Disposição horizontal das linhas brancas.

4. (Concurso Aurora/2018) Quanto à
raspagem e alisamento e ao alisamento
radicular em periodontia, é correto
afirmar:
A) Raspagem e alisamento radicular são
procedimentos separados
B) Enxadas e limas não são capazes de
produzir uma superfície radicular lisa como
as curetas
C) O cálculo supragengival geralmente é mais
duro que o subgengival, tornando-o mais
retentivo e difícil de remover
D) Prender um pedaço de cálculo em toda a
extensão da borda cortante da cureta é
recomendado para remover mais facilmente
o mesmo
E) A remoção de grandes depósitos de dentina
e cemento é necessária para deixar as raízes
livres de toxinas

2. (Concurso Aurora/2018) São atribições
conferidas ao THD, segundo a
resolução CFO-185-93
A) Realizar a escultura de restaurações de
amálgama
B) Colaborar nos programas educativos de
saúde bucal
C) Receitar medicamentos de uso controlado
D) Realizar preparos cavitários
E) Realiza a remoção de cálculo subgengival

5. (Concurso
Aurora/2018)
Sobre a
raspagem, alisamento e polimento
dentário, é incorreto afirmar:
A) O polimento coronário e a aplicação de
flúor complementam a terapia periodontal
de descontaminação dentária
B) Para o alisamento radicular dentário, a
intensidade da força de manuseio da cureta
de Gracey é mais branda e a amplitude do
movimento é menor do que o da raspagem
C) O procedimento de raspagem e alisamento
dental inicia-se pela avaliação da topografia
da área a ser instrumentada através da
sondagem periodontal para a avaliação da
profundidade clínica de sondagem e do
nível de inserção periodontal

3. (Concurso Aurora/2018) Hepatites,
AIDS, difterias, rubéola, sarampo,
influenza (gripe), caxumba (parotidite),
e tuberculose são doenças passíveis de
serem contraídas pelos integrantes da
equipe odontológica na sua prática
profissional. Entre essas doenças, a
hepatite B, frequentemente associada
ao câncer hepático, merece destaque
especial, por ser a doença ocupacional
infecciosa mais frequente em equipe
odontológica. Com relação ao assunto,
assinale a alternativa que contém
medidas que são relevantes para a
proteção desses profissionais
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D) Ao instrumentar um elemento dental o
profissional deve delimitar a região a ser
trabalhada, estabelecendo pequenas faixas
ou zonas de instrumentação que serão
atingidas ao longo da raspagem e do
alisamento radicular dentário
E) A cureta McCall 17/18 é um raspador
manual utilizado para raspagem e
alisamento dental, indicado para todas as
faces dos dentes posteriores

B) Os dentes a serem avaliados e o receptor de
imagem (filme) devem estar em contato ou
o mais próximo possível
C) A técnica periapical da bissetriz não deve
ser utilizada para a análise de coroas e
cristas ósseas alveolares
D) A anatomia da cavidade bucal não interfere
na realização da técnica periapical do
paralelismo
E) Na radiografia periapical para região de
molares superiores é possivel se visualizaro
processo coronóide da mandíbula e
processo zigomático da maxila

6. (Concurso Aurora/2018) Os raios-X
são de extrema importância na clínica
odontológica, porém seu uso deve ser
cercado de cuidados para proteger a
saúde do profissional e do paciente.
Assinale a alternativa incorreta sobre
os cuidados de biossegurança com
raios-X na prática odontológica:
A) Deve haver sinalização de radiação no
local de uso dos aparelhos
B) Para cada equipamento de raio-X deve
haver uma vestimenta plumbífera
C) O botão disparador de raios-X deve
dificultar disparos acidentais
D) A emissão de raios-X, durante sua
exposição, não deve emitir sinal sonoro de
alerta
E) A sala onde foi instalado o equipamento
de radiografia intraoral deve permitir que
os profissionais fiquem a pelo menos 2
metros do cabeçote, quando do seu uso.

8. (Concurso Aurora/2018) Com relação ao
polimento de restaurações de amálgama
é correto afirmar que:
A) Na técnica das pastas abrasivas, a pasta de
Branco de Espanha vem antes da pasta de
pedra-pomes
B)
Está
em
desuso,
pois
causa
enfraquecdimento da restauração
C) O uso de instrumentos rotatórios
multilaminados deve ser evitado nas
vertentes das cúspides
D) Só deve ser realizado uma semana após a
finalização da restauração
E) O superaquecimento causado pelo emprego
inadequado das taças de borracha pode
causar aflorecimento de mercúrio
9. (Concurso Aurora/2018) De maneira
geral, a condensação de ligas de
amálgama com partículas usinadas em
cavidades classe II deve ser iniciada pela
caixa:
A) Oclusal, com condensadores de pequeno
diâmetro.
B) Oclusal, com condensadores de grande
diâmetro
C) Proximal, com condensadores de pequeno
diâmetro.
D) Proximal, com condensadores de grande
diâmetro.
E) Proximal, com porta-amálgama.

7. (Concurso Aurora/2018) A radiografia
periapical é a técnica radiográfica
intrabucal indicada para visualizar os
dentes individualmente, ou em grupos,
e o tecido alveolar de suporte. A
principal característica dessa técnica é
a riqueza de detalhe da imagem
radiográfica. Sobre a radiografia
periapical, é incorreto afirmar que:
A) Na técnica periapical do paralelismo, a
imagem do processo zigomático da maxila
é projetada acima dos ápices dos molares
superiores
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10. (Concurso Aurora/2018) Com relação
às barreiras mecânicas utilizadas no
atendimento odontológico, assinale “V”
para as sentenças verdadeiras e “F”
para as falsas.
( ) O paciente não precisa usar óculos de
proteção
( ) A máscara deve ser trocada sempre que
estiver úmida
( ) O filme de PVC para cobrir equipamentos
deve ser trocado a cada semana
( ) A máscara deve ser trocada a cada
paciente
( ) A equipe deve usar óculos durante o
atendimento e a lavagem do instrumental
( ) A máscara deve ser trocada diariamente
A sequência correta, de cima para baixo,
é:
A) V, F, V, V, V, F
B) F, F, F, F, V, V
C) F, V, F, V, V, F
D) V, F, V, F, F, V
E) V, V, V, V, V, V

quando não for possível fechar o
diagnóstico através dos demais testes:
A) de cavidade
B) elétrico
C) de mordida
D) percussão
E) de palpação
13. (Concurso Aurora/2018) Com relação
ao descarte dos resíduos odontológicos,
marque V para as sentenças verdadeiras
e F para as falsas.
( ) O instrumental perfuro cortante deve ser
descartado em embalagens especiais e
resistentes.
( ) Os resíduos de amálgama de prata devem
ser acondicionados em recipiente com
tampa.
( ) O instrumental perfuro cortante descartável
deve ser jogado em sacos duplos.
( )
Alguns produtos químicos de uso
odontológico, como os reveladores e
fixadores, devem ser descartados na mesma
pia onde é feita a lavagem dos
instrumentais.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, F;
B) F, F, V, F;
C) V, V, F, F;
D) F, F, V, V;
E) F, V, F, V.

11. (Concurso Aurora/2018) Durante o
exame clínico, o Cirurgião-dentista
ditou: cárie na face mesial do dente 25 e
cárie na face distal do dente 12. Ele está
se referindo, respectivamente, aos
dentes:
A) primeiro pré-molar superior direito e
incisivo lateral superior esquerdo;
B) primeiro pré-molar superior esquerdo e
incisivo lateral inferior esquerdo;
C) segundo pré-molar inferior esquerdo e
incisivo lateral inferior direito;
D) segundo pré-molar superior esquerdo e
insisivo lateral superior direito;
E) segundo pré-molar inferior esquerdo e
incisivo lateral superior direito

14. (Concurso Aurora/2018) A parte do
prontuário odontológico que compreende
o quadro clínico geral e odontológico do
paciente é denominada de
A) Odontograma
B) Anamnese
C) Plano de tratamento
D) Qualificação do paciente
E) Histórico de atendimento

12. (Concurso Aurora/2018) O teste de
vitalidade é um importante meio de
diagnótico das afecçoes da polpa
dentária. A alternativa que corresponde
ao teste de vitalidade pulpar MENOS
utilizado, sendo indicado apenas
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15. (Concurso Aurora/2018) Durante
um procedimento de raspagem supragengival, o Técnico em Higiene Dental
(THD) sofre um acidente de trabalho
com instrumental perfuro-cortante
econtamina a mão. Que protocolo deve
ser seguido imediatamente?
A) Lavar as mãos sem remover as luvas para
evitar maior contaminação, procurar o
serviço de saúde para realização de
exames de sangue
B) Passar álcool 70% nas luvas, removê-las e
procurar o serviço de saúde até o dia
seguinte após o acidente
C) Remover as luvas, lavar com água e
sabão, procurar o mais breve possível o
serviço de saúde indicado juntamente com
o paciente fonte para realização de exames
imediatos e indicações da conduta a ser
seguida
D) Remover as luvas, lavar com água e
sabão, iniciar tratamento com antibióticos
imediatamente
E) Remover as luvas, lavar imediatamente
com solução de hipoclorito de sódio,
procurar o serviço de saúde mais próximo

17. (Concurso Aurora/2018) A técnica de
inserção por “incremento” nas cavidades
dentárias é utilizada para compensar a
contração de polimerização de qual
material restaurador?
A) Selante
B) Amálgama
C) Cimento de ionômero de vidro
D) Resinas compostas fotoativadas
E) Resinas acrílicas ativadas quimicamente
18. (Concurso
Aurora/2018)
As
concentrações para os bochechos com
flúor de uso semanal e diário são,
respectivamente:
A) 0,02% e 0,005%
B) 0,2% e 0,05%
C) 0,005% e 0,02%
D) 0,5% e 0,2%
E) 0,2% e 0,5%
19. (Concurso
Aurora/2018)
Muitos
métodos para escovação dos dentes são
descritos e promovidos como sendo
eficientes e efetivos. Esses métodos
podem ser categorizados primariamente
de acordo com o desenho do movimento,
quando da escovação. Qual técnica de
escovação corresponde ao desenho do
movimento realizado?
A) Técnica de Bass (movimento de rolo)
B) Técnica Fones (movimento vibratório)
C) Técnica de Leonard (movimento vertical)
D) Técnica de Stilmann (movimento circular)
E) Técnica de Charters (movimento
horizontal)

16. (Concurso Aurora/2018) Segundo os
conceitos de ergonomia em
Odontologia, no que diz respeito às
áreas de trabalho e posturas e posições
da equipe odontológica, é verdadeiro:
A) Os instrumentais a serem utilizados
durante o atendimento devem estar ao
alcance mínimo do CD e ASB, dentro do
círculo com diâmetro de 2 metros.
B) O círculo central A tem diâmetro de 1
metro e é o espaço ideal de pega.
C) A posição de 7 horas não é bem utilizada,
por dificultar a visão tanto da maxila
quanto da mandíbula.
D) As gavetas abertas e equipo devem estar
localizados no espaço máximo de pega de
2 metros de diâmetro.
E) A posição de 12 horas não é ideal para a
visão da mandíbula.
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20. (Concurso Aurora/2018) A técnica de
compressão
abdominal
subdiafragmática que pode ser utilizada
se houver obstrução total aguda das
vias aéreas por corpos estranhos no
consultório odontológico (material de
moldagem, fragmento de restaurações,
limas endodônticas, brocas e/ou
componentes de implantes) é denomida
de:
A) Posição de Trendelemburg
B) Manobra de ressucitação cárdio-pulmonar
C) Correção da alcalose respiratória
D) Manobra de Heimlich
E) Síncope
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