A) Nomeando a principal avenida da cidade
com o nome de Professora Maria do Carmo
Simplício;

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

B) Estabelecendo o aniversário da Professora
Maria do Carmo Simplício como feriado
municipal;

21.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Assinale dentre as alternativas abaixo
aquela que NÃO é considerada uma
precaução-padrão em Biossegurança:

C) Criando a Biblioteca Pública Municipal e
nomeando-a de Biblioteca Professora Maria
do Carmo Simplício;

A) Higienização de mãos
B) EPI – Equipamento de Proteção Individual
C) Imunização

D) O município criou em 2005 a Escola
Profissionalizante Professora Maria do
Carmo Simplício em homenagem a primeira
realizadora da maior festa religiosa da
cidade;

D) Condutas
biológico

pós-exposição

com

material

E) Ácido peracético esterilização de artigos
semicríticos

E) O município de Porteiras criou em 2005 o
museu Professora Maria do Carmo
Simplício.

22. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os
acidentes de trabalho com sangue e outros
fluidos potencialmente contaminados
devem ser tratados como casos de
emergência médica, uma vez que as
intervenções para profilaxia da infecção
pelo HIV e hepatite B necessitam ser
iniciados logo após a ocorrência do
acidente, para a sua maior eficácia.
Quanto às exposições ocupacionais a
material biológico, assinale apenas a
alternativa INCORRETA:

20. (CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Segundo os dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE, a
população estimada do município de
Porteiras no ano de 2018 é de
aproximadamente:
A) 25. 245 habitantes;
B) 15.047 habitantes;

A) O ato de espremer a lesão e /ou colocar
antissépticos causam redução de risco por
promover maior sangramento do local ferido.

C) 51.470 habitantes;
D) 5. 550 habitantes;

B) A exposição cutânea ocorre, por exemplo,
quando há contato com pele não íntegra,
como no caso de dermatites ou feridas
abertas.

E) 40.307 habitantes.
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C) A exposição percutânea é caracterizada por
lesões
provocadas
por
instrumentos
perfurocortantes (agulhas, bisturi, vidrarias).

Dentre os indicadores químicos, o mais
indicado para a Odontologia são:
A) Indicador classe 1

D) A exposição de mucosas ocorre quando há
respingos envolvendo olho, nariz, boca ou
genitália.

B) Indicador classe 2
C) Indicador classe 3

E) A exposição por mordeduras humanas são
consideradas como exposição de risco
quando envolvem a presença de sangue.

D) Indicador classe 4

23. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre
o tratamento de materiais ou superfícies,
considerando o controle de infecção em
Odontologia, considere os conceitos abaixo
e assinale a afirmativa FALSA:

25. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os
materiais protetores são utilizados para
proteger a dentina e polpa de agressores
externos como calor, frio, bactérias e
elementos
tóxicos
ou
irritantes
constituintes dos materiais restauradores
ou de cimentação que possam infiltrar nos
tecidos dentários. Podemos afirmar que
são materiais de proteção, EXCETO:

E) Indicador classe 5

A) A limpeza consiste na remoção mecânica
e/ou química de sujidades em geral de
determinado local.
B) A desinfecção consiste na eliminação
micro-organismos, exceto esporulados,
materiais ou artigos inanimados, através
processo físico ou químico, com auxílio
desinfetantes.

de
de
de
de

A) Vernizes cavitários.
B) Vernizes fluoretados.
C) Cimento de hidróxido de cálcio.

C) A
imersão
consiste
em
esterilizar
instrumentos críticos com o uso de álcool
etílico, em cuba ultrassônica.

D) Cimento de ionômero de vidro.
E) Cimento de óxido de zinco e eugenol.

D) A antissepsia consiste na eliminação de
micro-organismos da pele, mucosa ou tecidos
vivos, com auxílio de antissépticos.

26. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre
as Resinas Compostas, assinale a
alternativa FALSA:

E) A assepsia consiste em métodos empregados
para impedir a contaminação de determinado
material ou superfície.

A) As resinas são compostas por uma matriz de
polímero orgânico (vamos compará-la à
massa do cimento de construção), carga de
partículas
inorgânicas
(podem
ser
comparadas às pedras adicionadas ao
cimento para dar maior resistência), além
disso, estão presentes o agente de união
(promove a união da matriz com as partículas

24. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os
indicadores demonstram a eficácia dos
métodos de esterilização e podem ser
mecânicos, físicos, químicos e biológicos.
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de carga) e a substância que dá início ao
processo do endurecimento da resina quando
exposta à luz.

B) As manifestações bucais do usuário com
diabetes não controlado incluem: tendência
para secura e fissuras na mucosa oral,
sensação de ardência, diminuição do fluxo
salivar, alteração da flora bacteriana, maior
incidência de cáries, maior prevalência e
severidade da doença periodontal, incluindo
aumento de sangramento e de mobilidade
dentária.

B) A reação de presa (endurecimento) da resina
pode ser química, quando ocorre após a
mistura de duas pastas de resina, ou
fotoativada, quando se inicia após exposição
da resina à luz.
C) A resina sofre contração de polimerização,
ou seja, ao tomar presa ela contrai, o que
pode gerar uma formação de um espaço entre
o dente e a restauração e propiciar a
infiltração marginal (infiltração de saliva e
placa
bacteriana
nesse
espaço)
e
consequentemente cárie sob a restauração.

C) O hipertenso pode desenvolver aumento
súbito e severo da pressão arterial,
acompanhado ou não de sintomas e sinais –
dor de cabeça, náusea, vômito, sonolência,
visão turva – que põem em risco a vida do
usuário. Pode acontecer no consultório
odontológico,
e
recomenda-se
o
encaminhamento imediato à equipe de saúde.

D) As resinas podem ser encontradas em várias
cores, e geralmente são acondicionadas em
bisnagas feitas de plástico, que para
demonstrar a coloração da resina, devem ser
transparentes.

D) Para pacientes com tuberculose, em caso de
doença ativa, podem ter o tratamento eletivo
(tratamento que pode ser agendado) feito à
qualquer momento, já que não há risco de
transmissão para a equipe de saúde ou outros
pacientes.

E) O dentista pode lançar mão de alguns
artifícios para reduzir essa contração, por
exemplo, inserir pequenas partes de resina de
cada vez, fotopolimerizando cada uma destas
partes individualmente.

E) O usuário portador de HIV geralmente é
atendido pelas equipes de saúde bucal da
atenção primária. Casos em que o usuário
apresente
complicações
sistêmicas
avançadas, necessidade de encaminhamento
para tratamento de lesões de tecidos moles ou
doença periodontal grave são as principais
indicações para referenciamento. Nesses
casos,
justificam-se
profissionais
especializados e os centros de referência.

27. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre
os pacientes com alterações de saúde que
devem ser consideradas para a realização
de atendimentos seguros e orientação de
medidas preventivas adequadas, leia com
atenção e assinale apenas a alternativa que
descreve
INCORRETAMENTE
as
alterações:

28.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Importantes mobilizações sociais, em
especial o movimento da reforma
sanitária, envolvendo trabalhadores do
setor saúde e população, resultaram na
organização da VIII Conferência Nacional

A) Algumas pesquisas apontam como uma das
causas do parto prematuro a presença de
doença periodontal, por isso a gestante deve
ser assistida pela equipe de saúde bucal e
orientada quanto à adoção de hábitos
saudáveis.
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de Saúde e na mobilização para aprovação
do texto da Constituição Federal
outorgada pelo Congresso Nacional, em
1988, que definiu a saúde como “um
direito de todos e um dever do estado”.
Estabeleceu
também
as
principais
diretrizes do Sistema Único de Saúde que
são, EXCETO:

corretamente aos elementos incisivos
central inferior esquerdo decíduo, canino
superior direito permanente, primeiro
molar superior esquerdo decíduo e
primeiro pré-molar superior direito:
A) 61, 23, 64, 14
B) 61, 13, 25, 14
C) 71, 23, 65, 64

A) Igualdade

D) 71, 13, 64, 14

B) Descentralização

E) 21, 13, 25, 64

C) Regionalização e Hierarquização
D) Integralidade
E) Universalidade

31. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre
a nomenclatura das faces dos elementos
dentais, assinale a alternativa que
apresenta o conceito CORRETO:

29. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São
atribuições comuns aos profissionais de
Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da
Família (ESF), EXCETO:

A) Faces livres são as faces dos dentes que
mantêm contato com outros dentes da mesma
arcada.

A) Participar do processo de planejamento,
acompanhamento e avaliação das ações
desenvolvidas no território de abrangência
das unidades básicas de saúde da família.

B) A face distal dos últimos molares não faz
contato com os dentes vizinhos.
C) As faces livres são denominadas mesial e
distal.

B) Identificar as necessidades e as expectativas
da população em relação à saúde bucal.

D) Faces proximais são as faces que não
mantêm contato com os dentes da mesma
arcada, estando voltadas, respectivamente,
para o plano sagital mediano e para a porção
posterior dos arcos dentais.

C) Tratar todos os usuários de acordo com o
princípio da igualdade.
D) Executar ações básicas de vigilância
epidemiológica em sua área de abrangência.

E) As faces proximais são denominadas
vestibular e lingual ou palatina.

E) Organizar o processo de trabalho de acordo
com as diretrizes da ESF e do plano de saúde
municipal.

32.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Assinale a alternativa que apresenta
apenas métodos de controle da placa
bacteriana:

30.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Considerando a notação dentária, assinale
a
alternativa
que
corresponde
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A) Técnicas de higienização bucal, polimento
coronário, controle da dieta.

B) Lima para osso
C) Cureta para Alvéolo

B) Técnicas de higienização bucal, controle da
dieta, polimento radicular.

D) Afastador de Farabeuf
E) Alavancas tipo Seldin

C) Técnicas de higienização bucal, polimento
radicular, técnicas de evidenciação.
D) Técnicas de higienização bucal, técnicas de
evidenciação, polimento radicular.

35. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Entre
as alternativas abaixo, assinale a que
apresenta apenas instrumentos utilizados
em Dentística:

E) Técnicas de higienização bucal, acabamento
e polimento de restaurações, polimento
radicular

A) Porta amálgama, porta matriz, sindesmótomo
33. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O
amálgama dental é produzido pela
mistura do mercúrio líquido com
partículas sólidas de prata. É um material
restaurador
muito
utilizado
na
Odontologia, sendo um material clínico
altamente bem-sucedido, tendo uma boa
relação custo-benefício. Podemos afirmar
que são vantagens ou indicações do
amálgama, EXCETO :

B) Aplicador de hidróxido de cálcio, espaçador
digital, brunidor de amálgama

A) Baixo custo

A) Autoclave

B) Necessidade de preparo cavitário extenso
para sua retenção

B) Amalgamador

C) Condensador, porta matriz, porta amálgama
D) Esculpidor de Hollemback, brunidor de
amálgama, lima Kerr
E) Porta matriz, condensador, calcador de Paiva
36. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São
considerados equipamentos odontológicos
acessórios, EXCETO:

C) Equipo

C) Alta resistência e durabilidade
D) Indicados em
posteriores

restaurações

de

D) Aparelho de profilaxia (jato de bicarbonato)
e ultrassom

dentes

E) Fotopolimerizador

E) Técnica relativamente simples
37. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre
os equipamentos odontológicos, assinale
apenas a alternativa CORRETA:

34. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São
instrumentos utilizados para a exodontia
realizada pela técnica segunda utilizada
em cirurgia oral:

A) A água liberada pelo spray de irrigação das
turbinas (canetas) de alta e baixa rotação e
pela seringa tríplice é originada da rede de

A) Fórceps odontológico
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abastecimento de água e chega até o equipo
através da caixa de comando.

40.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Compete ao técnico em saúde bucal (TSB),
sempre sob supervisão com a presença
física do cirurgião-dentista, na proporção
máxima de 1 (um) CD para 5 (cinco)
TSBs, além das de auxiliar em saúde
bucal, as seguintes atividades, EXCETO:

B) O refletor da cadeira odontológica pode
apresentar a opção com fio ou sem fio.
C) Os equipos odontológicos são somente
móveis, em virtude da necessidade de
movimentação durante o atendimento ao
paciente.

A) Participar na realização de levantamentos e
estudos epidemiológicos, exceto na categoria
de examinador.

D) Os aparelhos de raio-X odontológico podem
ser classificados como fixos ou móveis.
E) Os aparelhos fotopolimerizadores podem
apresentar a luz LED azul ou luz LED verde.

B) Realizar preparos cavitários.
C) Realizar fotografias e tomadas de uso
odontológicas
exclusivamente
em
consultórios ou clínicas odontológicas.

38. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre
as doenças gengivais, assinale apenas a
alternativa que NÃO consiste em um fator
de risco para gengivite:

D) Remover suturas.
E) Exercer todas as competências no âmbito
hospitalar, bem como instrumentar o
cirurgião-dentista em ambientes clínicos e
hospitalares.

A) o sexo do indivíduo
B) acometimento por diabetes
C) hábito tabagista
D) alterações hormonais
E) leucemias

39. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São
fatores de risco para o Câncer Bucal,
EXCETO:
A) Vírus do Papiloma Humano (HPV
B) Tabagismo
C) Radiação Ultravioleta
D) Alcoolismo
E) Uso de prótese por longo período
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