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TECNICO SAUDE BUCAL

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho
diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a
trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder
realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu
comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo
com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m².

(d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na
modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o
valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor
desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses
números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11 – O Técnico em Saúde Bucal tem entre suas funções, exceto:
A) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção de doenças bucais por
meio da aplicação tópica de flúor.
B) Fazer a remoção de biofilme.
C) Supervisionar o trabalho do Auxiliar de Saúde Bucal
D) Proceder a limpeza e a anti -sepsia do campo operatório, antes e após atos
cirúrgicos
E) Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração
dentária direta, mesmo materiais e instrumentais não indicados pelo dentista
12 – Para cada observação do paciente, o dentista escolhe o melhor tratamento. As
radiografias permitem observar de maneira mais consistente um dente ou estrutura. São
nomenclaturas de radiografias odontológicas, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Cervical
Periapical
Iterproximal
Oclusal
Panorâmica

13 – Segundo a Portaria 453, de 1 de junho de 1998, a Secretaria da Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde, estabelece as condições adequadas de proteção radiográfica em
radiodiagnóstico odontológico. As principais diretrizes elencadas nesta portaria que
regulam os raio -X na odontologia estão relacionados, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Equipamento
Ambiente
Processamento radiográfico
Estado emocional do paciente
Procedimento de trabalho

14 – Segundo a Resolução 63/2005 do Conselho Federal de Odontologia observe as
afirmações relacionadas a profissão do TSB:
I – Para se habilitar ao registro e á inscrição, como TSB, o interessado deverá obter
diploma ou certificado em acordo com as normas vigentes.
II – É vedado ao TSB exercer a atividade de forma autônoma.

III – É vedado ao TSB fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e
folhetos especializados da área odontológica.
IV – O TSB poderá exercer sua atividade, sempre sob a supervisão com a presença
física do cirurgião dentista.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente as alternativas I e II estão corretas
Somente as alternativas II e III estão corretas
Somente as alternativas III e IV estão corretas
Todas as alternativas estão corretas
Nenhuma alternativa está correta

15 – A exigência para a profissão de Técnico em Saúde Bucal é de que o mesmo possua
certificado de curso na área. São previstas em lei as disciplinas profissionalizantes para
o curso. Aponte a alternativa que não corresponde a disciplinas do curso de TSB:
A)
B)
C)
D)
E)

Promoção e Prevenção em Saúde Bucal
Biossegurança
Classificação e dispensa do lixo contaminado
Processo de Trabalho e Humanização em Saúde
Conceitos básicos sobre procedimentos restauradores

16 – Apesar do tamanho dos micro-organismos, eles não são todos iguais. Não
conseguimos vê-los, mas nosso contato com eles pode ser positivou ou bastante
negativo se os mesmos forem patogênicos. Todo cuidado é necessário para eliminação
dos micro-organismos dos materiais e ferramentas odontológicas. São considerados
métodos de eliminação, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Assepsia
Anti-assepsia
Desinfecção
Esterilização
Varrição

17 – A prática da biossegurança é composta por diversas medidas e procedimentos. Os
profissionais envolvidos no trabalho em um consultório odontológico precisam estar
imunizados contra as principais doenças. Indique a alternativa que não corresponde a
doenças que podem ser imunizadas:
A)
B)
C)
D)
E)

Hepatite B, febre amarela
HIV, fibromialgia
Sarampo, tuberculose
Difteria, tétano
Caxumba, rubéola

18 – Cada local vai exigir determinados cuidados Equipamentos de Proteção Individual.
Eles servem para prevenir e evitar doenças e acidentes. O TSB também tem a
responsabilidade de usar os EPIs para sua proteção e também da equipe e do paciente.

São considerados EPIs essenciais no dia a dia de um consultório odontológico, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Gorro, óculos de proteção
Luvas de procedimento, jaleco
Máscara, gorro
Cinto de segurança, avental de raspa
Óculos de proteção, jaleco

19 – Medidas simples para o controle de infecções no consultório odontológico podem e
devem ser tomadas também pelo Técnico em Saúde Bucal. A exposição acontece
através do ar, sangue contaminado, saliva, entre outros. Os recentes regulamentos
técnicos da ANVISA preconizam cinco medidas principais de precauções padrão para o
controle de infecção. Essas medidas são:
I – Imunização
II – Higienização das mãos
III – Uso de Equipamentos de Proteção Individual
IV – Esterilização e desinfecção de artigos
V – Gerenciamento de resíduos odontológicos
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as opções I, III e V estão corretas
Apenas as opções I, II e IV estão corretas
Apenas as opções III, IV e V estão corretas
Todas as opções estão corretas
Nenhuma das opções é correta

20 – O Técnico em Saúde Bucal possui treinamento relacionado a instrumentação
odontológica. É essencial que saiba manipular e identificar rapidamente os instrumentos
de acordo com o tratamento que está sendo realizado. São instrumentos e materiais
usados em cirurgia oral, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Bisturi
Pinça-goiva
Agulhas para sutura
Alavancas
Termômetro

21 – Atendimento humanizado é um tema muito difundido na atualidade. Criar uma
relação de empatia entre profissionais e pacientes é um desafio. O Técnico em Saúde
Bucal conversa e interage com os pacientes, muitas vezes mesmo antes do próprio
dentista, e esse contato pode fazer toda diferença no atendimento. Por isso, para realizar
o atendimento humanizado, é necessário, exceto:
A) Informar sobre o tamanho dos instrumentos e como podem causar dor.
B) Ouvir e respeitar suas queixas.
C) Atitude empática para diminuir a ansiedade e insegurança do paciente.

D) Deixar claro o resultado previsto.
E) Explicar de forma clara o passo a passo dos procedimentos.
22 – A profissão Técnico em Saúde Bucal foi regulamentada em lei. Importante
ressaltar que a regulamentação garante direitos, estabelece as competências, fixa
atividades e ampara o TSB legalmente.
Indique a opção que condiz com a lei que regulamenta a atividade de Técnico em Saúde
Bucal:
A)
B)
C)
D)
E)

Lei 8080/1990
Lei 11889/2008
Lei 8142/2006
Lei 11889/2006
Lei 8142/1990

23 – Os materiais que não são descartáveis devem receber uma atenção especial.
Observe o enunciado:
“É o processo que promove, contempla eliminação ou destruição de todas as formas de
micro-organismos presentes, tais como, vírus, bactérias, fungos, protozoários, esporos,
para um nível aceitável de segurança.”
O enunciado descreve:
A)
B)
C)
D)
E)

Lavagem
Limpeza
Esterilização
Sanitização
Descarte

24 – O álcool é usado para desinfecção de bancadas e materiais, é eficaz como
bactericida. Em consultórios é comum estar disponível para antissepsia das mãos e
desinfecção de ambientes. Para apresentar sua atividade germicida máxima deve ser
hidratado. O álcool capaz de destruir bactérias é conhecido como:
A)
B)
C)
D)
E)

Álcool 96%
Álcool 75%
Álcool 100%
Álcool 70%
Álcool 80%

25 – A primeira dentição é vulgarmente conhecida como “dentição de leite”. É
composta por 20 dentes que erupcionam, geralmente entre o 1º e o 2º aninho de vida da
criança, posteriormente são substituídos pela dentição permanente, constituída por
quantos dentes?
A) 30 dentes
B) 28 dentes

C) 24 dentes
D) 32 dentes
E) 34 dentes
26 – Técnico em Saúde Bucal, entre suas responsabilidades está a orientação sobre os
cuidados que as pessoas devem ter com relação a saúde bucal. Alimentação saudável,
idas regulares ao dentista e cuidados diários com escovação e uso de fio dental
previnem e evitam doenças bucais.
São doenças bucais, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Úlcera péptica
Placa bacteriana
Cálculo dentário
Lesões bucais
Cárie dentária

27 – Periodontite é uma infecção bacteriana dos tecidos, ligamentos e ossos específicos
que envolvem e sustentam os dentes, coletivamente conhecidos como periodonto.
Aponte a alternativa que indica o tratamento da periodontite:
A)
B)
C)
D)
E)

Raspagem supragengival feita pelo dentista
Escovação com flúor
Não há tratamento para periodontite
Todas as respostas estão corretas
Nenhuma das respostas está correta

28 – A luva é indispensável para a proteção em procedimentos odontológicos. As luvas
devem ser descartadas após cada procedimento, desde o atendimento até a desinfecção
do consultório é utilizado um determinado tipo de luva. Qual é o tipo de luva usado em
procedimentos odontológicos cirúrgicos?
A)
B)
C)
D)
E)

Luvas de borracha
Sobreluvas
Luvas estéreis
Todas as respostas anteriores
Nenhuma das respostas anteriores

29 – Grande parte dos problemas relacionados aos dentes podem ser evitados com o
simples ato da escovação e adequado uso do fio dental. As técnicas de escovação são
muitos e podem variar de acordo com a idade. São classificados de acordo com o tipo
de movimento que a cabeça da escova realiza em relação ao dente ou com o nome de
seu idealizador.
São técnicas de escovação, exceto:
A) Técnica de Bass
B) Técnica de esfregar (“Scrub”)
C) Técnica de Charters

D) Técnica do rolo (“roll”)
E) Técnica do SIM
30 – A saúde do trabalhador deve ser considerada para que a eficiência no trabalho
apareça. De maneira simples é preciso observar a relação que existe entre o ser humano
e a forma que ele executa seu trabalho. O estudo dessa relação chama-se ergonomia.
O profissional que se expõe a ruídos, vibrações, falta de iluminação, está exposto a
riscos ocupacionais do tipo:
A)
B)
C)
D)
E)

Químico
Físico
Contaminante
Biológico
Nenhuma das alternativas

