ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE_______________________

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE
EMPREGOS PÚBLICOS
CEO DE _________________________________

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA PÁGINA
LOCAL DA PROVA

INSTRUÇÕES
1. A Prova Objetiva terá a duração de 3 horas.
2. A Prova Escrita versará sobre conhecimentos específicos inerentes ao respectivo emprego, previstos no conteúdo programático,
sendo composta de 20 questões de múltipla escolha, no valor de 5,0 (cinco) pontos cada questão. A prova total vale 100 pontos.
3. As questões da prova apresentam um enunciado seguido de quatro alternativas designadas pelas letras a, b, c e d.
4. Para cada questão da prova marque somente uma opção que você considera como a resposta correta.
5. Examine se o caderno de provas está completo e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Nenhuma reclamação
será aceita após trinta minutos do início da prova.
6. Decorrido o tempo determinado pela Comissão de Seleção, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento
válido para a correção da prova.
7. Ao receber o cartão-resposta verifique se seu nome está correto.
8. Assine o cartão-resposta no espaço reservado no cabeçalho. Não haverá substituição do cartão-resposta.
9. Não amasse nem dobre o cartão-resposta, para que não seja rejeitado pela leitura ótica.
10. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura ou que apresentar mais de uma alternativa assinalada.
11. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta esferográfica (tinta azul ou preta) para marcação das respostas; qualquer
forma de comunicação entre os candidatos implicará em sua eliminação.
12. O candidato ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, o cartão-resposta e o caderno de prova, devendo, ainda, assinar a
lista de freqüência.
13. O gabarito abaixo, para simples conferência, pode ser destacado para uso do candidato.

GABARITO PARA CONFERÊNCIA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
1. A lei nº 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 a 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
2. Leia atentamente as seguintes afirmativas:
I) Aplicar solução de hipoclorito de sódio a 1% sobre a matéria orgânica e aguardar cinco minutos.
II) Remover com auxílio de papel-toalha ou pano, que deve ser descartado.
III) Proceder à limpeza com água e sabão
São orientações de limpeza e desinfecção na presença de matéria orgânica:
A) Somente I
B) Somente I e II
C) Somente III
D) Todas as afirmativas
3. São considerados RISCOS OCUPACIONAIS a possibilidade de perda ou dano e a probabilidade
de que tal perda ou dano ocorra. Com base nesta afirmativa, assinale a alternativa que NÃO se
enquadra nesta categoria:
A) Ruído
B) Radiação ionizante e não-ionizante
C) Mercúrio
D) Nenhuma das alternativas anteriores
4. Marque a opção que não indica ser um procedimento para diminuir o risco de transmissão por
sangue e outros fluidos orgânicos:
A) Ter a máxima atenção durante a realização dos procedimentos
B) Utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais
perfurocortantes
C) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas da seringas com as mãos
D) Não utilizar agulhas para fixar papéis
5. Marque a alternativa incorreta:
A) Agente anti-séptico: substância com ação antimicrobiana, para aplicação em pele. Exemplos
incluem: soluções alcoólicas, com clorhexidina ou iodo.
B) Lavagem das mãos com anti-séptico: remoção mecânica de sujidade e microorganismos, com
auxílio de água e sabonete não medicado.
C) Anti-sepsia das mãos: remoção mecânica da sujidade e de microorganismos com eliminação
química adicional.
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D) Higienização das mãos: remoção ou redução de sujidade e/ou de microorganismos das mãos
por meio de lavagem com água e sabonete simples ou medicado, ou por aplicação direta de
produto anti-séptico que dispensa enxágüe.
6. 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
7. Entende-se por Alta Complexidade o conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS,
envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços
qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média
complexidade).
Com base nesta informação, assinale a alternativa que representa área que compõem a alta
complexidade do SUS:
A) Procedimentos em fissuras lábio palatais
B) Exodontia de dente decíduo
C) Restauração provisória
D) Tratamento endodôntico
8. “...processos contínuos, oportunos e sintéticos que permitem medir, caracterizar, explicar e
avaliar o processo saúde/doença”.
Este conceito se refere a:
A) Análise de situação de saúde
B) Territorialização
C) Acolhimento
D) Humanização
9. “É tudo que envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo as ações e serviços
de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento de doenças.”
Este conceito se refere a:
A) Atenção à saúde
B) Assistência à saúde
C) Acolhimento
D) Humanização
10. “Serviço de referência para as Unidades Básicas de Saúde que deve estar integrado ao processo
de planejamento loco-regional e oferta, minimamente, as especialidades odontológicas de cirurgia
oral menor, atendimento a pacientes com necessidades especiais, periodontia, endodontia e
diagnóstico oral, com ênfase na identifcação do câncer de boca.”
Estamos falando de que tipo de estabelecimento de saúde?
A) Centro de Especialidades Odontológicas
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B) Centro de Atenção Psico-social
C) Centro de Saúde da Família
D) Central de Abastecimento Farmacêutico
11. “Igualdade da atenção à Saúde, sem privilégios ou preconceitos.” De que princípio do SUS
estamos falando:
A) Universalidade
B) Equidade
C) Integralidade
D) Participação Social
12. Dra Maria de Fátima é cirurgiã-dentista do CSF do bairro de Boa Fé. Ela presta assistência a
esta comunidade há 10 anos. Neste momento, ela está realizando um procedimento de dentística
em uma criança de 10 anos, o Ivanzinho. A ASB Claúdia deve preparar os instrumentais na
bandeja para iniciar o atendimento. Qual destes itens não deveria compor esta listagem?
A) Cureta de dentina
B) Sonda exploradora
C) Pinça clínica
D) Fórceps
13. Dr Marcelo é cirurgião-dentista do CSF do bairro de Boa Esperança. Neste momento, ele está
realizando um procedimento cirúrgico em uma criança que sofreu trauma em um dos dentes
anteriores A ASB Ana deve preparar os instrumentais na bandeja para iniciar o atendimento. Qual
destes itens não deveria compor esta listagem?
A) Cureta alveolar
B) Alveolótomo
C) Fórceps
D) Espátula de resina
14. Assinale um procedimento clínico que não faz parte do rol de procedimentos da especialidade
de PERIODONTIA:
A) Raspagem supra-gengival
B) Profilaxia
C) Obturação de dente com duas raízes
D) Gengivoplastia
15. Assinale um procedimento clínico que não faz parte do rol de procedimentos da especialidade
de PRÓTESE:
A) Moldagem anatômica
B) Manutenção de aparelho protético
C) Moldagem funcional
D) Exodontia de elemento extra-numerário
16. São usados para cortar os alimentos, estão posicionados na região anterior da mandíbula e
maxila, têm um correspondente decíduo e são em número de 8, dois em cada hemiarcada. De que
grupo dentário estamos falando?
A) Incisivos
B) Caninos
C) Prémolares
D) Molares
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17. De acordo com a PORTARIA N.º 267/GM, DE 6 DE MARÇO DE 2001, O que difere uma
Equipe de Saúde Bucal de Modalidade I para uma Equipe Modalidade II:
A) Um Auxiliar em Saúde Bucal a mais
B) A presença de um Técnico em Saúde Bucal
C) A presença de um Agente Comunitário de Saúde
D) Não há diferença entre o número e o tipo de profissionais
18. A PORTARIA N.º 267/GM, DE 6 DE MARÇO DE 2.001 define que é responsabilidade
institucional da Secretaria Municipal de Saúde: “Alimentar a base de dados do SIAB, de acordo
com as Portarias que o regulamentam”. Neste sentido, assinale a alternativa que apresenta um tipo
de atividade realizada pela Equipe de Saúde Bucal que deveria ser informada neste sistema:
A) Exodontia
B) Primeira consulta odontológica programática
C) Restauração
D) Educação em saúde
19. Dr José realizou um procedimento restaurador com resina no consultório odontológico do
Centro de Saúde da Família do bairro Boa Nova. Este procedimento deverá ser informado em que
tipo de sistema?
A) BPA
B) SIAB
C) SIM
D) SINASC
20. Assinale a alternativa que indica ser uma ação ou atividade de promoção de saúde:
A) Ação coletiva de educação em saúde
B) Exodontia de dentes decíduos
C) Restauração provisória
D) Raspagem
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