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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Auxiliar de Saúde Bucal – Natal e Grande Natal 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 20 (vinte) questões objetivas; 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  
 

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
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1) (Prefeitura de Santa Maria/RS- 2012- MS CONCURSOS) Biossegurança é o conjunto de 

ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às 

atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente 

ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos na área da saúde. Os serviços de 

Odontologia necessitam cumprir normas de biossegurança, baseados em leis e 

portarias, que dispõem sobre a condição necessária para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes e 

de outras providências como a proteção contra radiação ionizante, o controle das 

doenças infectocontagiosas entre outros. Na biossegurança, _______________é o ato 

de redução ou remoção parcial dos microrganismos da pele, ou outros tecidos por 

métodos quimio-mecânicos. É o que se faz quando se lava as mãos usando água, sabão 

e escova (manilúvio). Complete a lacuna com a alternativa CORRETA: 

 

a) Aerossolização 

b) Degermação 

c) Esterilização 

d) Desinfecção 

 
2) (Prefeitura de Mariana/MG – 2011 – FUMARC) Qual o resultado radiográfico quando o 

profissional negligencia o posicionamento do tubo de raios (ponto de incidência) 

durante a tomada radiográfica?  

 

a) Encurtamento ou Alongamento 

b) Sobreposição das faces proximais dos elementos dentais 

c) Meia Lua 

d) Imagem dos periápices “cortadas” 

 
3)  (Prefeitura de Imbituva 2015) Sobre a afiação em periodontia, podemos afirmar que: 

 

a) Podemos utilizar as pedras naturais como óxido de alumínio e carborundum. 

b) Toda vez que afiamos um instrumental, há distorção dos ângulos originais das lâminas. 

c) A afiação prolonga a vida útil do instrumento. 

d) Nenhuma das alternativas é verdadeira. 

 
4) (Prefeitura de São Cristóvão do Sul/ SC – 2012 – UNC) Para realizar a exodontia dos 

dentes 18 e 28 são utilizados, RESPECTIVAMENTE, os fórceps de número:  

a) 18 R e 18 L 

b) 18 L e 18 R 

c) 15 R e 15 L 

d) 15 L e 15 R 
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5) (ANVISA, 2006, p.82) O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de 

monitoramento físico, químico e biológico”. 

(Prefeitura de Lagarto/SE – 2011 – AOCP) Informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que 
se afirma a respeito do monitoramento do processo de esterilização em autoclave e, 
em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA:  
(  ) Todos os pacotes que são esterilizados em autoclave devem ter um indicador de 
classe I 
(  ) O teste microbiológico do autoclave deve ser realizado com uma frequência mínima 
mensal 
(  ) Não há indicação de utilização de indicadores de classe II em autoclaves 
gravitacionais 
(  ) Os pacotes com o teste microbiológico devem ser colocados na posição horizontal 
e nas regiões mais frias do autoclave 
 
a) V – V – V – F 

b) F – F – F – V 

c) V – F – V – V  

d) F – V – V – V 

 
6)  (Prefeitura de Florianópolis/SC – 2013 – FEPESE)Leia as condutas abaixo:  

1. Evitar o uso de amalgamador em cápsulas. 

2. Acondicionar resíduos de amálgama em recipiente com água suficiente para cobri-

los. 

3. Encaminhar resíduos de amálgama para coleta especial de resíduos contaminados. 

Assinale a alternativa que, de acordo com a ANVISA, descreve corretamente condutas para 
reduzir o risco químico no consultório odontológico: 
a) (  ) Apenas a conduta 2 

b) (  ) Apenas as condutas 1 e 2 

c) (  ) Apenas as condutas 1 e 3 

d) (  ) Apenas as condutas 2 e 3 

 
7) (Prefeitura de Campinas/SP – 2012- CETRO) Em relação aos deveres fundamentais dos 

profissionais em Odontologia, analise as assertivas abaixo:  

I. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente 

II. Assegurar as condições adequadas para o desempenho ético-profissional da 

odontologia 

III. Exercer a profissão mantendo comportamento digno 

IV. Comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o 

exercício ilegal da Odontologia  

 
É correto o que se afirma em: 
a) II e IV, apenas 

b) I, II e IV, apenas 

c) I e II, apenas 

d) I, II, III e IV 
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8) (Cirurgia Oral – Autora: Sandra Quadros Uzêda) Os instrumentais cirúrgicos, em 

odontologia, tem como função possibilitar ao odontólogo realizar os procedimentos de 

atendimento ao paciente. O auxiliar do cirurgião dentista tem como dever conhecer os 

instrumentais suas funções, para organizá-los e prover o odontólogo dos mesmos.  

Dentre os instrumentais básicos, usados em cirurgia odontológica, encontramos:  
 
a) Cabo de bisturi, bisturi, pinça hemostática, pinça porta agulha, tesoura e fórceps 

b) Cabo de bisturi, bisturi, pinça hemostática, espátula 7, pinça porta agulha e tesoura 

c) Cabo de bisturi, bisturi, pinça hemostática, pinça porta agulha, tesoura e cureta Gracey 

d) Cabo de bisturi, bisturi, pinça hemostática, espátula de inserção, pinça porta agulha e 

fórceps 

 

 
9)  (www.pciconcursos.com.br)Quando o cirurgião dentista, no momento do exame físico 

intra-bucal diz que existe uma lesão de cárie no elemento 32, ele está considerando o 

dente? 

 

a) Incisivo central superior esquerdo 

b) Incisivo lateral inferior esquerdo 

c) Canino superior direito 

d) Incisivo central inferior direito 

 
10)  (IABAS- 2014) A sequência correta de processamento de películas radiográficas é:  

 

a) Fixador; revelador; água; água destilada. 

b) Revelador; água; fixador; água. 

c) Água; revelador; água; fixador. 

d) Água destilada; revelador; água; fixador. 

 
11) (www.pciconcursos.com.br) A lei n° 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. No seu Art. 9º, trata das competências do Auxiliar em Saúde Bucal. Neste 

sentido, é incorreto afirmar que são atribuições do ASB sempre sob supervisão do 

cirurgião dentista ou do Técnico em Saúde Bucal: 

 

a) Organizar e executar atividades de higiene bucal. 

b) Processar filme radiográfico. 

c) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes 

hospitalares. 

d) Exercer a atividade de forma autônoma. 
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12)   (www.pciconcursos.com.br) No que diz respeito aos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), os calçados devem ser fechados e com solado antiderrapante. Assim, 

os calçados atuam na segurança para a proteção dos pés contra: 

I. Impactos de quedas de objetos 

II. Choques elétricos 

III. Agentes térmicos 

IV. Agentes cortantes e escoriantes 

V. Umidade proveniente de operações com uso de água 

VI. Respingos de produtos químicos 

Marque os itens verdadeiros: 
a) Somente I e II 

b) Somente I,II, III e V 

c) Somente I e VI 

d) Todas as afirmativas 

 
13) (www.editorasanar.com.br) O auxiliar de Saúde Bucal ( ASB ) realiza ações antes, 

durante e depois do atendimento clínico do paciente. São atividades realizadas pelo 

auxiliar antes do atendimento clínico:  

a) Preparar o paciente para o atendimento, remarcar a consulta e lavar e esterilizar o 

material 

b) Recepcionar o paciente, prepará-lo para o atendimento, montar a bandeja e separar os 

materiais para o atendimento 

c) Recepcionar o paciente, prepara-lo para o atendimento e lavar e esterilizar o instrumental 

d) Recepcionar o paciente, fazer a anamnese e o exame clínico 

 

 

14) (COPERVE – 2012) Relacione os dentes com as seguintes numerações:  

 

1. 3° molar inferior esquerdo 

2. 2° molar superior direito 

3. 2° pré-molar inferior direito 

4. Canino superior direito 

Verifica-se que estão corretas: 
(  ) 13 
(  ) 38 
(  ) 45 
(  ) 17 
 
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo: 
a) 3-2-4-1 

b) 4-1-3-2 

c) 3-1-2-4 

d) 2-4-1-3 

 
 
 
 

http://www.pciconcursos.com.br/


      

 
 
 

6 

15) (www.pciconcursos.com.br) A proporção pó/líquido usada na manipulação do IRM 

(cimento a base de óxido de zinco e eugenol) corresponde a:  

 

a) Duas porções de pó e uma de líquido 

b) Três porções de pó e três de líquido 

c) Uma porção de pó e uma de líquido 

d) Uma porção de pó e duas de líquido 

 

16) (IABAS 2012) Em relação a manipulação e ao descarte de resíduos odontológicos é 

correto afirmar que: 

a) O descarte de resíduos de um tratamento odontológico não necessita dos mesmos 

cuidados que os de um ambiente hospitalar 

b) Os resíduos devem ser mantidos em recipientes abertos, separados manualmente em lixo 

comum e contaminado 

c) A destinação de todo material perfurocortante deve ser feita em recipiente rígido, 

estanque, vedado e identificado pela simbologia de substância infectante 

d) Os resíduos devem ser descartados usando luvas grossas e depositando-os em sacos de 

lixo preto. 

 
17) (www.pciconcursos.com.br) O cirurgião dentista está realizando um procedimento em 

dentística, em uma criança de 10 anos. A ASB deve preparar os instrumentais na 

bandeja para iniciar o atendimento. Qual destes itens não deve compor esta listagem?  

a) Cureta de dentina 

b) Sonda exploradora 

c) Pinça clínica 

d) Fórceps 

 

18)  (SMA– ASB 2018) A educação em saúde é uma das principais e mais importantes 

estratégias de promoção e proteção da saúde bucal. Nesse sentido, a educação em 

saúde visa:  

  

a) Estimular o pensamento crítico do responsável técnico pela equipe para que se possa 

contribuir com o empoderamento dos sujeitos coletivos oferecer instrumentos para 

fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo saúde-doença e na 

condução de seus hábitos. 

b) Oferecer instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo 

saúde-doença e na condução de seus hábitos 

c) Utilizar a pedagogia da problematização centrada no modelo da conduta, mediante um 

jogo eficiente de estímulos a recompensas capaz de condicionar o paciente 

 

d) Propiciar uma articulação de saberes técnicos e populares com enfoque em uma prática 

baseada no modelo biologicista. 

 
19) (BIORIO-2014 - SPDM/RJ ) Para um tratamento periodontal, a bandeja de procedimentos 

deve conter: 

a) Espaçador digital, alveolótomo e broca largo 

b) Porta-agulha, cinzéis e sindesmótomo  

c) Sonda milimetrada, cureta Gracey e extrator de tártaro 

d) Alicate 139, expansor e braquetes  

http://www.pciconcursos.com.br/
http://www.pciconcursos.com.br/
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20)  (Seleção ASB – 2013 SESC PE )  Sabendo-se que, em um atendimento, o Dentista 

realizou exodontia, que equipamentos de proteção individual devem ser usados pelo 

ASB na sala de esterilização, para executar a separação de resíduos, e lavagem do 

instrumental  que foi utilizado?   

 
a)  Óculos, máscara, gorro, luva grossa de borracha, sapato fechado e avental impermeável  

b)  Máscara, gorro, luva de procedimento, óculos, sandália branca e avental impermeável  

c) Avental, óculos, luva de procedimento, máscara e sapato fechado.  

d)  Luva grossa de borracha e uniforme branco.  
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PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

 Boa sorte! 

 
 

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 

acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 
para qualquer outro fim. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: 

Auxiliar de Saúde Bucal – Natal e Grande Natal 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


