Nome: ______________________________________CI ____________
Assinatura: __________________________________

ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – CFSD ESP BM 2020
PROVA CSFD ESPECIALISTA - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - TSB
INSTRUÇÕES

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA VIRAR ESTE CADERNO DE PROVA

1. IDENTIFIQUE E ASSINE sua prova e folha de respostas.
2. Esta prova contém 10 (dez) questões.
3. Use como RASCUNHO a folha de respostas reproduzida no final deste caderno.
4. Responda as questões e marque a alternativa desejada na folha de respostas, usando
caneta esferográfica de cor azul ou preta.
5. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada
se houver marcação de mais de uma opção assinalada, questões sem marcação (em
branco), questões rasuradas ou danificadas, ou preenchidas à lápis.

A

C

D

6. Esta prova tem duração de 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos, incluindo o
preenchimento da folha de respostas e seu rascunho.
7. Prova SEM consulta.
8. A interpretação faz parte da prova.
9. Não é permitido o empréstimo de material.
10. É proibido o uso ou porte de equipamentos eletrônicos.
11. AO FINAL DA PROVA, ENTREGUE AO APLICADOR ESTE CADERNO JUNTAMENTE
COM A FOLHA DE RESPOSTAS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E ASSINADOS.
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PROVA CSFD ESPECIALISTA - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - TSB

QUESTÃO 01 - De acordo com a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que
regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar
de Saúde Bucal (ASB), é correto afirmar, EXCETO:
A - O TSB e o ASB estão obrigados a se registrar no Conselho Federal de Odontologia e a
se inscrever no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição exerçam suas
atividades.
B - Compete ao TSB fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica do
cirurgião-dentista.
C - Compete ao ASB, sob supervisão do cirurgião-dentista, realizar fotografias e tomadas
radiográficas de uso odontológico, exclusivamente em consultórios ou clínicas
odontológicas.
D - O cirurgião dentista que, tendo o TSB sob sua supervisão e responsabilidade, permitir
que esse extrapole suas funções específicas, responderá perante os Conselhos Regionais
de Odontologia.
QUESTÃO 02 - Com relação aos princípios ergonômicos aplicados na Odontologia,
assinale a alternativa INCORRETA:
A - As ações indiretas, preferencialmente delegadas ao pessoal auxiliar, contribuem para
que sejam evitados os movimentos de classificação 4 (extensão de todo o braço) e 5
(deslocamento e torção do corpo) praticados pelo operador.
B - Muitas vezes o assistente deverá posicionar-se ligeiramente mais alto que o operador
ajustando o mocho a um nível mais elevado para que tenha acesso ao campo operatório e
neste caso, os seus pés deverão estar apoiados no suporte do mocho para obter maior
equilíbrio.
C - Conforme estabelecido pela ISO/FDI, a zona do assistente corresponde à área em que
se localizam os aparelhos periféricos e por onde ocorre a transferência de instrumental e
material para a boca do paciente e da boca do paciente.
D - O tempo operatório é dividido em três ações: diretas, indiretas e tempos de espera. As
ações preparatórias são ações indiretas executadas dentro ou fora da boca do paciente que
organizam adequadamente o campo operatório para que as ações diretas possam
acontecer de forma produtiva.

QUESTÃO 03 - Todas as afirmativas abaixo estão corretas com relação ao processo
saúde X doença cárie, EXCETO:
A - A cárie é uma doença bacteriana transmissível e o estreptococos mutans é um dos
grupos bacterianos responsável pela contaminação.
B - A transmissão de bactérias causadoras da cárie da mãe para o bebê, através da saliva,
é uma das principais vias de contaminação.
C - O número de bactérias cariogênicas na boca está diretamente relacionado ao risco de
desenvolver cárie.
D - Um explorador de ponta afiada é indicado como método para diagnóstico de cárie
observando se ele irá se prender ao ser removido.
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QUESTÃO 04 - Com relação à seleção das moldeiras de estoque, marque a alternativa
INCORRETA:
A - As moldeiras geralmente se apresentam em três tamanhos (pequena, média e grande) e
podem ser perfuradas ou não.
B - A seleção deve começar com uma moldeira com tamanho médio. Esta moldeira deve
cobrir completamente as tuberosidades (arco superior) e as papilas retromolares (arco
inferior), de modo que encoste nos dentes e rebordos.
C - É necessária a existência de uma folga de 2 a 3 mm em todos os sentidos entre a
moldeira e os tecidos para o material de moldagem.
D - A individualização da moldeira de estoque é geralmente realizada com cera utilidade,
com a finalidade de compatibilizar a moldeira com a área a ser moldada.

QUESTÃO 05 - Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e MARQUE a
alternativa CORRESPONDENTE com relação às características da face:
(1) Trágus

( )

(2) Násio
( )
(3) Glabela ( )
(4) Filtro
( )

Área retangular entre os dois sulcos que se estende desde o limite
inferior do nariz à linha média do lábio superior.
Projeção de cartilagem anterior à abertura externa da orelha.
Superfície mole do osso frontal.
Ponto médio entre os olhos imediatamente abaixo das
sobrancelhas.

A - 4; 1; 2 ;3.
B - 4; 1; 3; 2.
C - 1; 2; 3; 4.
D - 1; 3; 2; 4.
QUESTÃO 06 - Baseando-se na técnica para obtenção de modelos de estudo,
considere as alternativas Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e marque a opção CORRETA:
( )

( )
( )

( )

Proporciona-se o pó e a água, conforme orientações do fabricante, para cada tipo de
gesso, sendo que o pó deve ser pesado em gramas na balança e a água medida em
mililitros.
Adiciona-se a água ao pó no gral. Inicia-se a espatulação até a obtenção de uma
massa cremosa e leva-se ao vibrador para remover bolhas de ar.
Leva-se o molde para o vibrador e com a espátula 7 ou pincel, deposita-se o gesso
em pequenas porções, inicialmente na porção posterior, deixando que este gesso vá
escoando para as demais áreas e, posteriormente, com a espátula de gesso
completa-se todo o molde.
Se não for possível vazar imediatamente o molde, este deve ser armazenado, por no
máximo 24 horas, no umidificador.

A - V; F; F; V.
B - V; V; V; F.
C - F; V; V; V.
D - V; F; V; F.
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QUESTÃO 07 - Já que uma das maiores responsabilidades do TSB é processar e
montar as radiografias dentais, responda a alternativa INCORRETA:
A - São propriedades dos filmes radiográficos a sensibilidade, a definição, o contraste e a
densidade. Uma radiografia com alto contraste é uma radiografia com muitos tons de cinza,
sem definição de branco e preto.
B - Em qualquer câmara escura as soluções de processamento estarão dispostas da
seguinte maneira: à direita teremos o revelador, ao centro a água e à esquerda o fixador.
C - Após a revelação em um método manual de processamento, o filme deverá passar por
uma lavagem em água por 20 segundos e em seguida, para a solução fixadora, onde
deverá permanecer por 10 minutos. Após a fixação, o filme deve ser submetido a uma
lavagem final por 20 minutos e secagem completa.
D - Os filmes devem ser armazenados de forma que fiquem protegidos contra a luz, a
umidade, o calor, os agentes químicos e a radiação secundária.

QUESTÃO 08 - Com relação aos instrumentos odontológicos manuais, podemos
afirmar, EXCETO:
A - Basicamente, os instrumentos restauradores têm como função restaurar o elemento
dental ao colocar, calcar e esculpir o material dentário de escolha, devolvendo a anatomia
original da estrutura perdida.
B - Costumeiramente, são os mais utilizados na bandeja. Esses instrumentos têm uso bem
variado como por exemplo a avaliação de um problema específico, verificação de um dente
já restaurado, exame oral geral, etc. Essas informações se referem aos instrumentos
destinados ao exame.
C - A bandeja para procedimentos é preparada da direita para a esquerda. Sua sequência é
disposta na ordem em que os instrumentos serão transferidos e utilizados durante o
procedimento dentário, facilitando o manuseio tanto para o assistente, que usa a mão
esquerda para transferi-los, quanto para o dentista.
D - São exemplos de instrumentos manuais de corte: escavadores, enxada, cinzéis,
machadinhas e aparador da margem gengival. Dentre os escavadores temos a colher de
dentina e colher de Black.
QUESTÃO 09 - De acordo com a classificação de cavidades de Black, todas as
alternativas estão corretas, EXCETO:
A - Classe I - Lesão de cárie em cicatrículas e fissuras das faces oclusais de molares e prémolares, em cicatrículas linguais e vestibulares de molares e em cicatrículas linguais dos
incisivos da maxila.
B - Classe II - Lesão de cárie em superfícies proximais (mesial/distal) de molares e prémolares. Como é difícil detectar visualmente esta área de superfície, uma radiografia
também é usada para localizar a lesão de cárie. O planejamento do preparo/restauração
incluirá a superfície oclusal e envolverá as superfícies proximais.
C - Classe IV - Lesão de cárie em superfícies proximais (mesial/distal) dos incisivos e
caninos. A diferença entre a lesão de cárie de classe IV e a classe III está no envolvimento
da margem ou do ângulo incisal dos dentes na classe IV.
D - Classe III - Lesão de cárie em superfícies proximais (mesial/distal) dos incisivos e
caninos. Esta lesão de cárie é semelhante à classe II e envolve também os molares e prémolares.
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QUESTÃO 10 - Para esterilização em autoclave, é CORRETO o uso dos seguintes
materiais para empacotamento e embalagem:
A - Tecido-não-tecido, papel grau cirúrgico, vidro, tecido de algodão cru (campo duplo).
B - Tecido-não-tecido, tecido de algodão cru (campo duplo), papel crepado, papel Kraft.
C - Tecido-não-tecido, vidro, caixa metálica não perfurada, papel grau cirúrgico.
D - Tecido-não-tecido, papel Kraft, papel crepado, vidro.
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CASO QUEIRA, ANOTE AQUI SEU GABARITO
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RASCUNHO
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