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comportamentos durante a primeira
infância, assim atividades de educação e
de prevenção com mulheres gestantes
podem qualificar sua saúde e se
constituem elementos importantes para
introduzir
hábitos
saudáveis
precocemente na vida da criança. A
Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil
SorridentE)
recomenda
que
se
deve realizar ações coletivas e garantir o
atendimento individual. Em trabalho
coletivo com a equipe de saúde, a
gestante, ao iniciar o pré-natal, deve ser
encaminhada
para
uma
consulta
odontológica,
que
minimamente
inclua os seguintes procedimentos,
EXCETO:

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

21. (CONCURSO MAURITI/2018). As
diretrizes apresentadas pela Política
Nacional de Saúde Bucal apresentam
uma nova organização da atenção em
saúde bucal em todos os níveis de
atenção, tendo o conceito do cuidado
como eixo de reorientação do modelo,
respondendo a uma concepção de saúde
não centrada somente na assistência aos
doentes. Tal reorientação tem os
seguintes pressupostos, EXCETO:
A) Observar a eficácia das atividades de saúde
bucal por meio de indicadores adequados.

A)

indicação para possível
durante a gestação.

atendimento

B) Compreender a Saúde da Família como
uma
estratégia
dispensável
na
reorganização da atenção básica.

B)

diagnóstico de lesões de cárie
necessidade de tratamento curativo.

e

C) diagnóstico de gengivite ou doença
periodontal crônica e necessidade de
tratamento.

C) Os serviços de saúde bucal devem fomentar
a participação social.
D) Propiciar a integralidade nos serviços de
saúde bucal, associando o individual com o
coletivo, a terapêutica com a promoção e a
prevenção e a recuperação da saúde da
população adscrita.

D)

orientações sobre hábitos alimentares
(ingestão de açúcares) e higiene bucal.

E) prestação de assistência odontológica
compulsória.

E) Estabelecer política de financiamento para
o desenvolvimento de ações visando à uma
nova orientação do modelo de atenção.

23. (CONCURSO MAURITI/2018). As
ações
de
escovação dental
supervisionada são um importante meio
para obtenção coletiva de flúor, em
múltiplos locais do Brasil. Sobre a
escovação
dental
supervisionada

22. (CONCURSO MAURITI/2018). A
genitora de uma família possui papel
indispensável no desenvolvimento de
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B)

recomendada pelo Ministério da Saúde
brasileiro,
assinale
a
alternativa
CORRETA:
A)

O Ministério da Saúde do Brasil
identificou
três
modalidades
de
escovação
dental no contexto dos
programas de saúde coletiva.

B)

Na modalidade “escovação dental
supervisionada indireta”, o agente da ação
é, necessariamente, um profissional de
saúde.

C)

Na modalidade “escovação dental
supervisionada indireta”, a finalidade é,
essencialmente,
levar
flúor
à
cavidade
bucal
e,
adicionalmente,
consolidar o hábito da escovação.

A fluorose dentária se manifesta
clinicamente como mudanças visíveis de
opacidade do esmalte dentário devido a
alterações no processo de mineralização.

C) Como se trata de um efeito sistêmico, as
alterações distribuem-se assimetricamente
dentro da boca.
D) A maior permeabilidade/porosidade do
esmalte fluorótico está relacionado com o
aumento do risco de cárie.
E) A fluorose dentária severa causa apenas
alterações estéticas, caracterizadas por
pigmentação branca no esmalte dentário.

D) A frequência de realização da “escovação
dental supervisionada direta” pode ser
mensal, quinzenal ou semanal.

25.
(CONCURSO
Considerando
o
Notação
Dentária
quadro abaixo:

E) Na modalidade de “escovação dental
supervisionada direta”, é dispensável o
envolvimento dos profissionais de saúde
no planejamento, na execução e na
avaliação das ações.

24. (CONCURSO MAURITI/2018). A
múltipla
exposição
aos
fluoretos
implica maior risco para surgimento da
fluorose dentária, em diferentes graus, e,
portanto, requer a adoção de práticas de
uso seguro, consciente e parcimonioso.
Sobre a Fluorose Dentária, assinale a
alternativa CORRETA:

MAURITI/2018)
Sistema
de
apresentado no

Assinale
a
sequência
numérica
correta para um paciente de sete anos
que necessita extrair os seguintes
elementos
dentários,
respectivamente:
primeiro
molar
superior direito (permanentE); incisivo
lateral inferior esquerdo (decíduo);
incisivo
medial
superior
direito
(permanentE); e canino inferior direito
(decíduo).

A) A fluorose dentária é o resultado da
ingestão aguda de flúor durante o
desenvolvimento dental.
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condicionantes e determinantes da saúde
das pessoas e coletividades.

A) 16; 72; 11 e 83.
B) 16; 32; 21 e 83.

C) A longitudinalidade do cuidado pressupõe a
continuidade da relação de cuidado, com
construção de vínculo e responsabilização
entre profissionais e usuários ao longo do
tempo e de modo permanente e
consistente.

C) 26; 32; 11 e 73.
D) 26; 72; 21 e 73.
E) 26; 32; 21 e 73.

26. (CONCURSO MAURITI/2018). A
Atenção Básica constitui “um conjunto
de ações de saúde, no âmbito individual
ou coletivo, que abrange a promoção e
proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde,
situadas no primeiro nível de atenção do
sistema de saúde. É desenvolvida por
meio do exercício de práticas gerenciais e
sanitárias democráticas e participativas,
sob forma de trabalho em equipe,
dirigidas à populações de territórios bem
delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando
a dinamicidade existente no território em
que vivem essas populações”. Sobre a
Política Nacional da Atenção Básica,
assinale a alternativa INCORRETA:

D) São princípios importantes da Atenção
Básica a universalidade, a equidade e a
integralidade.

A) É desenvolvida por meio do exercício de
práticas gerenciais e sanitárias democráticas
e participativas, sob forma de trabalho em
equipe.

D) Biocompatibilidade.

E) A Atenção Básica utiliza tecnologias de
baixa complexidade e elevada densidade,
que devem resolver os problemas de saúde
de maior frequência e relevância no
território adscrito.

27. (CONCURSO MAURITI/2018). Sobre
as vantagens da utilização clínica
dos Cimentos de Ionômero de Vidro
(CIV),
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
A) Adesividade à estrutura dental.
B) Liberação de flúor.
C) Elevada resistência ao desgaste.

E) Coeficiente de expansão térmica similar ao
do dente.

B) A territorialização e a adstrição permitem o
planejamento,
a
programação
descentralizada
e
o
desenvolvimento de ações setoriais e
intersetoriais com foco em um território
específico, com impacto na situação, nos

28. (CONCURSO MAURITI/2018). Dona
Gertrudes procura a unidade básica de
saúde para realizar uma exodontia do
dente 36. O dentista pede que o técnico
em saúde prepare a bandeja clínica para
a realização desse procedimento. Dentre
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as alternativas seguintes, assinale aquela
cujo instrumental é dispensável durante
a realização desta exodontia:

NÃO representa fator de risco para a
doença periodontal:
A) Diabetes.

A) Seringa carpule

B) Ausência de controle do biofilme.

B) Sindesmótomo

C) Imunodepressão.

C) Lima para osso

D) Fumo.

D) Porta agulha

E)

E) Porta matriz

Consumo excessivo e freqüente de
açúcar.

29. (CONCURSO MAURITI/2018). As
lesões provocadas pelas cáries dentárias
são consideradas como manifestações
clínicas de uma infecção provocada por
bactérias. Esse processo é influenciado
por múltiplos fatores. As alternativas
seguintes apresentam fatores de risco
para o desenvolvimento de lesões
cariosas, EXCETO:

31. (CONCURSO MAURITI/2018). O
câncer bucal tem se caracterizado
como uma morbidade que acomete
principalmente homens de quarenta e
mais anos de idade, estreitamente
relacionada aos hábitos de fumar e
consumir
bebida
alcoólica.
As
alternativas seguintes exemplificam os
principais
sinais que
devem
se
observados para o câncer de boca,
EXCETO:

A) Fatores culturais e socioeconômicos.
B) Produção saliva excessiva.
C) Falta de acesso ao flúor.

A) Rouquidão persistente.

D) Deficiente controle mecânico do biofilme.

B) Nódulos no pescoço.

E) Consumo excessivo e repetido de açúcar.

C) Lesões na cavidade oral ou lábios que
cicatrizaram em até 15 dias.

30. (CONCURSO MAURITI/2018). A
doença periodontal deve ser vista como
um processo de desequilíbrio entre as
ações de agressão e defesa sobre os
tecidos de sustentação e proteção do
dente, que tem como principal
determinante a placa bacteriana, a partir
das diferentes respostas dadas pelo
hospedeiro. Assinale a alternativa que

D) Manchas/placas vermelhas

na língua,

gengivas, palato, mucosa jugal.
E)

Manchas/placas

brancas

na

língua,

gengivas, palato, mucosa jugal.
32. (CONCURSO MAURITI/2018). O
senhor Astrogildo pediu ao agente de
saúde de seu sítio para marcar uma
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consulta com o dentista porque estava
com uma dor grande no dente “queixal”
inferior. O agente Francisco explicou
que nesse caso seria um atendimento de
urgência e não
necessitava
de
agendamento
prévio.
Então,
Astrogildo procurou imediatamente a
unidade
básica
de
saúde
da
família. Chegando lá, foi consultado e a
dor aliviou, porém o dentista explicoulhe que precisaria ser feito um “canal”
naquele dente. Em uma situação como
essa, a Política Nacional de Saúde
Bucal prevê que o usuário seja
encaminhado para outro nível de
complexidade. Assinale corretamente a
alternativa que indica o local de
referência para onde o usuário deve ser
encaminhado para que se efetive a
integralidade
no
cuidado
em
saúde bucal.

selecionar todos os instrumentais
odontológicos seguintes, EXCETO:
A) porta matriz.
B) colher de dentina.
C) esculpidor de Hollemback.
D) cureta de Gracey 5-6.
E) brunidor.
34.
(CONCURSO
MAURITI/2018).
Durante um atendimento clínico na
unidade básica de saúde, o cirurgiãodentista avisa para o técnico em saúde
bucal da necessidade de se fazer uma
proteção do complexo dentino-pulpar. O
profissional técnico poderá ofertar ao
dentista todos os seguintes materiais
dentários, EXCETO:
A) solução de hidróxido de cálcio.

A) Centro de Atenção Psicossocial.

B) solução de hipoclorito de sódio.

B) Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

C) cimento de hidróxido de cálcio.

C)

D) cimento de ionômero de vidro.

Serviço

de

Atendimento

Móvel

E) verniz cavitário.

de Urgência.
D) Centro de Especialidade Odontológica.

35. (CONCURSO MAURITI/2018). Devese atentar para as manifestações bucais
observadas na pessoa com Diabetes
Melittus que, embora não sejam
específicas da doença, têm sua incidência
ou
progressão
favorecida
pelo
descontrole glicêmico. As alternativas
seguintes apresentam os distúrbios da
cavidade bucal mais freqüentes na
pessoa diabética, EXCETO:

E) Hospital Municipal.
33. (CONCURSO MAURITI/2018). Para a
realização de uma restauração profunda
ocluso-mesial de amálgama de prata no
dente 17 em uma unidade básica de
saúde, o técnico em saúde bucal, ao
preparar a bandeja clínica, necessita
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A)

Doença

periodontal

pequena e, portanto, “inofensiva”. Os
consultórios odontológicos que possuem
aparelhos de raios-X devem atender às
disposições da Portaria SVS/MS nº 453,
de
1998.
Das
medidas
protetivas
seguintes, assinale
a
alternativa que está em desacordo com
tais disposições:

(gengivite

e periodontitE).
B) Candidíase oral.
C) Hipersalivação.
D) Glossodinia.
E) Cárie dentária.
36. (CONCURSO MAURITI/2018). As
precauções-padrão são
medidas
de
prevenção que devem ser utilizadas na
assistência a todos os pacientes na
manipulação de sangue, secreções e
excreções e contato com mucosas e pele
não-íntegra. As alternativas seguintes
correspondem a exemplos de tais
precauções, EXCETO:

A)

Utilização

prescindível

do

avental

plumbífero pelo profissional.
B) Uso de dosímetro pelo profissional.
C) Utilização de protetor de tireoide pelo
paciente.
D) Uso de avental de chumbo pelo paciente.
E) Existência de condições adequadas para a
revelação das radiografias.

A) Promoção da correta higienização das
mãos.

38. (CONCURSO MAURITI/2018). A lei
11.889 de 24 de dezembro de 2008
regulamenta
o
exercício
das
profissões de Técnico em Saúde Bucal TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal ASB.
De
acordo
com
essa
legislação, competem ao Técnico em
Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do
cirurgião-dentista,
diversas
atividades. Assinale a alternativa que
não representa uma dessas atividades:

B) Adoção da imunização de toda a equipe.
C) Uso dos equipamentos de proteção
individual.
D)

Condutas

pós-exposição

a

material

biológico.
E) Vacinação contra o vírus da hepatite C.
37. (CONCURSO MAURITI/2018). A
radioproteção
é
um
assunto extremamente
negligenciado,
não sendo uma preocupação comum
entre os profissionais da equipe de saúde
bucal. É comum pensar que a radiação
emitida por um equipamento de
consultório
odontológico
é
muito

A) ensinar técnicas de higiene bucal e realizar
a prevenção das doenças bucais.
B) participar na realização de levantamentos e
estudos epidemiológicos, inclusive na
categoria de examinador.
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C) supervisionar, sob delegação do cirurgiãodentista, o trabalho dos auxiliares de
saúde bucal.

40. (CONCURSO MAURITI/2018). O
profissional técnico em saúde bucal
atuando no Sistema Único de Saúde
(SUS)
deverá
respeitar
todos os
princípios doutrinários do SUS. Assinale
a
alternativa
que
contempla
somente princípios doutrinários:

D) aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos.
E) proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo
operatório, antes e após atos cirúrgicos,
inclusive em ambientes hospitalares.

A)

Universalidade,

regionalização

descentralização
B) Apenas universalidade e integralidade.
C) Apenas regionalização e equidade.

39. (CONCURSO MAURITI/2018). As
crianças entre 02 e 09 anos encontram-se
na idade ideal para desenvolver hábitos
saudáveis e para participação em
programas educativo/preventivos de
saúde bucal. A equipe pode identificar as
crianças em cada área adscrita, por
ocasião do trabalho com grupos de mães,
creches, visitas domiciliares entre outros.
Alguns fatores, denominados hábitos
deletérios, predispõem à má oclusão e
devem ser trabalhados no processo
educativo.
As
alternativas
seguintes correspondem
a
exemplos
desses fatores, EXCETO:

D) Somente descentralização e equidade.
E) Somente universidade e regionalização.

A) Sucção de chupeta.
B) Respiração bucal.
C) Sucção digital.
D) Deglutição típica.
E) Hábito de roer unhas (onicofagiA).
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