Edital 28/2018
CARGO E UNIDADES: Auxiliar de Saúde Bucal
Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas.
INSTRUÇÕES


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 10 (dez) 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

DATA

CAMPO DE RESPOSTAS OFICIAL
*Único campo de respostas válido para correção da prova. Deve ser preenchido e entregue no ato da prova.

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
RESPOSTAS

Nº

1

Questões Objetivas – 10,0 pontos

1) (COPERVE-2012) Relacione os dentes com as seguintes numerações (1,0):
1

3º molar inferior esquerdo

2

2º molar superior direito

3

2º 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

2) (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 (1,0):

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, prepará-lo para o atendimento e lavar e esterilizar o instrumental.
d) Recepcionar o paciente, fazer a anamnese e o exame clínico.

3) (IABAS – 2014) A sequência correta de processamento de películas radiográficas é (1,0):
a) Fixador; revelador; água; água destilada.
b) Revelador; água; fixador; água.
c) Água; revelador; água; fixador.
d) Água destilada; revelador; água; fixador.

Nº

2

4) (www.pciconcursos.com.br) A proporção pó/líquido usada na manipulação do IRM (cimento
à base de óxido de zinco e eugenol) corresponde a (1,0):

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.

5) (www.editorasanar.com.br/2014 ) Para a proteção do complexo dentinopulpar, usam-se
frequentemente os cimentos protetores como base de restauração. A apresentação comercial
dos cimentos protetores na forma de duas bisnagas-catalizador e base-corresponde a (1,0):

a) Hidróxido de cálcio, que é indutor de formação de dentina.
b) Resina acrílica, que possui pH básico e estimula a formação de dentina reparadora.
c) Ionômero de vidro, cuja presa ocorre por meio da reação química entre duas pastas.
d) Adesivo dentinário, que é usado na cimentação de prótese provisória.

6) (FUNDEPES 2012) Quanto à administração e organização da clínica odontológica, não é
responsabilidade delegada pelo odontólogo ao Auxiliar de Saúde Bucal (1,0):

a) Pesquisar preços para compras de materiais.
b) Efetuar o controle das entradas e saídas dos trabalhos do laboratório de prótese.
c) Separar as fichas dos pacientes marcados.
d) Emitir atestado odontológico.

7) (www.pciconcursos.com.br) Os espaçadores digitais são utilizados para (1,0):

a) promover espaço para a introdução de cones acessórios durante a obturação de canais
radiculares, durante a técnica de condensação lateral ativa.
b) ampliar a entrada dos canais radiculares, previamente ao início do preparo químico-cirúrgico.
c) afastar a gengiva, buscando uma melhor visualização dos cálculos subgengivais.
d) polir e verificar a existência de falhas no preenchimento das restaurações de amálgama.

Nº

3

8) (SMS-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 (1,0):

a) oferecer instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo saúdedoença e na condução de seus hábitos.
b) estimular o pensamento crítico do responsável técnico pela equipe para que se possa contribuir
com o empoderamento dos sujeitos coletivos.
c) propiciar uma articulação de saberes técnicos e populares com enfoque em uma prática baseada
no modelo biologicista.
d) utilizar a pedagogia da problematização centrada no modelo da conduta, mediante um jogo
eficiente de estímulos e recompensas capaz de condicionar o paciente.

9) (IABAS 2012) Em relação á manipulação e ao descarte de resíduos odontológicos é correto
afirmar que (1,0):

a) o descarte de resíduos de um tratamento odontológico não necessitam 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 saco de lixo preto.

10) (BIORIO - 2014) Para um tratamento periodontal, a bandeja de procedimentos deve conter
(1,0):
a) sonda milimetrada, cureta de Gracey e extrator de tártaro.
b) porta-agulha, cinzéis e sindesmótomo.
c) alicate 139, expansor e braquetes.
d) espaçador digital, alveolótomo e broca largo.

Nº

4
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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 foram lhe enviados por e-mail, 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 enviado por e-mail e continue acompanhando as
demais etapas.
Boa sorte!

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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.

Essa folha poderá ser levada com o candidato

Nº

5

