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CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão
de Respostas.
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual
for a forma.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,
nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas
pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções
para seu preenchimento e assinale no local indicado.
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/01/2013, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital
do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ de 28/09/2012.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou
a mesma.
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DATA: 13 DE JANEIRO DE 2013

PARTE I – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
01 - Trata-se do processo que elimina microrganismos na
forma vegetativa, excetuando-se os esporos bacterianos,
indicado na impossibilidade de submeter o artigo ao
processo de esterilização.
A) Esterilização
B) Desinfecção
C) Enxágüe
D) Lavagem
E) Assepsia
02 - É um Principio do SUS que visa assegurar ações e
serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade
que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem
privilégios e sem barreiras:
A) Integralidade
B) Universalidade
C) Resolubilidade
D) Descentralização
E) Eqüidade
03 - As ações e serviços de públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o
sistema único de saúde de acordo com as seguintes
diretrizes:
I – descentralização;
II – atendimento integral;
III – participação da comunidade;
A) Somente a alternativa I é verdadeira.
B) Somente a alternativa II é verdadeira.
C) As alternativas I; II e III são verdadeiras.
D) Somente a alternativa II e III é verdadeira.
E) Todas as alternativas são verdadeiras.
04 - Entre os procedimentos odontológico que podem ser
executados tanto pelo cirurgião-dentista ou pelo Técnico
em Saúde Bucal, estão:
A) Instrução de higiene oral e eleição do tratamento
periodontal a ser instituído.
B) Aplicação de flúor e tratamento periodontal em
situação de emergência.
C) Evidenciação de placa e análise de radiografias
periodontais.
D) Evidenciação de placa e remoção de indutos, placa
e cálculo supragengivais.
E) Nenhuma das respostas está correta.
05 - O profissional de saúde encontra-se exposto a diversos
riscos na sua prática diária. Para minimizar, prevenir ou
reduzir estes riscos, é necessária a adoção de medidas de
precauções-padrão tais como:
A) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual.
B) Lavar as mãos somente entre dois procedimentos.
C) Manipular o material perfuro-cortante de qualquer
forma.
D) Sempre reencapar, entortar, quebrar ou retirar as
agulhas das seringas.
E) Todas as respostas estão erradas.

06 - Entre os procedimentos a serem adotados a fim de
minimizar os riscos físicos a que estão submetidos os
profissionais de Odontologia está a:
A) Utilização de protetores auriculares e óculos de
proteção.
B) Limpeza da sujidade do chão utilizando vassouras.
C) Não realização de atividades físicas diárias como
rotina.
D) Não realizar exercícios de alongamento entre os
atendimentos.
E) Todas alternativas estão erradas
07 - O Brasil Sorridente é uma política do governo federal
com o objetivo de ampliar o atendimento e melhorar as
condições de saúde bucal da população brasileira. Além do
atendimento básico, a população passa a ter acesso
também a tratamentos odontológicos através dos Centros
de Especialidades Odontológicas, tais como:
A) Tratamento de canal e doenças da gengiva.
B) Cirurgias Ortognáticas.
C) Prótese sobre implantes.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Nenhuma das alternativas está correta.
08 - Em relação ao índice CPO-D (dentes perdidos,
cariados e obturados) é correto afirmar que ele é:
A) A experiência cárie inversamente proporcional ao
seu valor.
B) A prevalência de doença gengival.
C) A incidência de doença periodontal.
D) Um indicador da severidade da doença cárie.
E) Todas as alternativas estão corretas.
09 - Entre as doenças profissionais em Odontologia, o
vírus que tem maior probabilidade de infecção após
exposição percutânea, é o da:
A) AIDS.
B) Hepatite B.
C) Mononucleose infecciosa
D) Tuberculose.
E) Lepra.
10 - Em relação às Equipes de Saúde Bucal (ESB), farão
jus ao recebimento dos incentivos financeiros referentes,
quantas equipes estiverem implantadas. Segundo este
modelo organizacional as ESB são do tipo:
I - Equipe de Saúde Bucal Modalidade 1: composta por no
mínimo 01 cirurgião-dentista e 01 auxiliar de saúde bucal.
II - Equipe de Saúde Bucal Modalidade 2: composta por
no mínimo 01 cirurgião-dentista, 01 auxiliar de saúde
bucal e 01 técnico em saúde bucal.
III - Equipe de Saúde Bucal Modalidade 3: composta por
no mínimo 03 cirurgiões-dentistas, 03 auxiliares de saúde
bucal e 03 técnicos em saúde bucal.
A) Somente a alternativa I está correta.
B) Somente as alternativas I e II estão corretas.
C) Somente a alternativa II está correta.
D) Somente a alternativa III está correta.
E) Todas as alternativas estão erradas.

11 - Os dentes permanentes são divididos em quatro grupos, de
acordo com suas características em:
A) Incisivos; caninos e molares.
B) Incisivos pré-molares e molares.
C) Caninos; pré-molares e molares.
D) Caninos; pré-molares e molares.
E) Incisivos; caninos; pré-molares e molares.
12 - Os dentes decíduos são divididos em três grupos, de
acordo com suas características em:
A) Incisivos; caninos e pré-molares.
B) Incisivos pré-molares e molares.
C) Caninos; pré-molares e molares.
D) Incisivos; caninos e molares.
E) Caninos; pré-molares e molares.
13 - A postura de trabalho é um problema ocupacional que
merece um destaque especial, pois dela derivam situações
graves para a saúde do trabalhador, tais como:
A) Dores musculares (região dorsal, lombar, pernas,
braços e pés).
B) Cefaleias e perturbações circulatórias (varizes).
C) Bursite dos ombros e cotovelos.
D) Inflamação de tendões e problemas de coluna
(alterações cervicais, dorsais e lombares), com dor
intensa e mesmo.
E) Todas as alternativas estão corretas.
14 - Organismos unicelulares pertencentes ao reino monera e
que causam a tuberculose, a difteria, o tétano, a coqueluche,
certas diarreias, a sífilis:
A) Protozoários.
B) Fungos.
C) Vermes.
D) Vírus.
E) Bactérias.
15 - Entidades que só apresentam propriedade de vida quando
estão no interior de células vivas e que causam o sarampo, a
caxumba, a hepatite, a AIDS.
A) Vírus.
B) Vermes.
C) Bactérias.
D) Protozoários.
E) Fungos.
16 - Na formação de placa bacteriana dental, são fatores que
podem contribuir para o aumento da retenção microbiana:
A) Presença de dentes mal posicionados.
B) Presença de restaurações mal adaptadas.
C) Lesões de caries.
D) Superfícies rugosas ou ásperas.
E) Todas as alternativas estão corretas.
17 - Camada muito fina, que se localiza entre as bactérias da
placa e a superfície dos dentes. Ela não possui células nem
bactérias, sendo constituída, na sua maior parte, por proteínas
salivares.
A) Película do dente.
B) Película do esmalte.
C) Biofilme bacteriano.
D) Película adquirida.
E) Todas as alternativas estão erradas.

18 - Sobre o mecanismo de desenvolvimento da cárie,
marque a alternativa incorreta:
A) Os açúcares da dieta, também chamados de
carboidratos, servem de alimento e de fonte de
energia para as células bacterianas.
B) A cárie é uma doença multifatorial, ou seja, é
necessária a presença de uma série de fatores
interligados para o seu desenvolvimento.
C) A simples presença de placa bacteriana é o
bastante para o desenvolvimento da cárie dentária.
D) O fluxo salivar é responsável pela lavagem
mecânica dos restos alimentares; microrganismos
e outras substâncias da boca.
E) O pH é uma forma de medir a quantidade de
ácidos e bases presentes no ambiente bucal.
19 - Os métodos de utilização do flúor, para fins de
prevenção e controle da cárie, podem ser apresentados nas
formas de métodos:
A) Sistêmicos: água fluoretada, sal fluoretado,
comprimidos e gotas com flúor.
B) Tópicos: soluções de flúor para bochechos,
dentifrícios fluoretados, comprimidos e gotas com
flúor.
C) Sistêmicos: água fluoretada, soluções de flúor
para bochechos e dentifrícios fluoretados.
D) Tópicos: produtos para aplicação tópica
profissional
(géis,
vernizes,
soluções),
comprimidos e gotas com flúor.
E) Todas as alternativas estão corretas.
20 - Mais recentemente, o surgimento de materiais
adesivos como as resinas, possibilitou o desenvolvimento
de materiais para proteção das cicatrículas e fissuras. Um
destes materiais é o:
A) Selante.
B) Fluoreto de Sódio.
C) Amálgama.
D) Resina composta.
E) Todas as alternativas estão erradas.
21 - Tipo de cavidades situadas nas superfícies proximais
dos molares e pré-molares, podendo se estender até as
superfícies oclusais:
A) Cavidades Classe I.
B) Cavidades Classe III.
C) Cavidades Classe IV.
D) Cavidades Classe V.
E) Cavidades Classe II.
22 - Tipo de cavidades situadas nas superfícies proximais
de incisivos e caninos onde a borda incisal está envolvida e
tem de ser restaurada.
A) Cavidades Classe I.
B) Cavidades Classe IV.
C) Cavidades Classe III.
D) Cavidades Classe II.
E) Cavidades Classe V.

23 - O sistema de matriz possibilita a condensação adequada do
amálgama nas caixas proximais, vestibulares e linguais,
diminuindo a porosidade nas restaurações. Seu propósito é
evitar:
A) Excessos de amálgama nos espaços inter-proximais.
B) Infiltração de umidade na cavidade.
C) Impactação de alimento.
D) Movimentação do dente (através do reestabelecimento
do ponto de contato).
E) Todas as alternativas estão corretas.
24 - O brunimento pós-escultura de restauração de amálgama
objetiva:
A) Aumentar a porosidade.
B) Diminuir mercúrio residual nas margens das
restaurações.
C) Diminuir a adaptação marginal.
D) Diminuir o selamento.
E) Todas as alternativas estão erradas.
25 - São Cimentos constituídos basicamente por um pó
(alumínio-silicato) e um poliácido, que reagem para formar
uma massa dura de cimento. O pó possui um alto conteúdo de
fluoretos e, em alguns, o poliácido é congelado a seco e
incorporado ao pó. Trata-se do cimento de:
A) Ionômero de Vidro.
B) Hidróxido de Cálcio.
C) Óxido de Zinco.
D) Óxido de Zinco e Eugenol.
E) Resina composta.
26 - O processo de transformação do alimento é chamado
digestão. O sistema digestivo é composto por um canal
alimentar e órgãos anexos. Os órgãos que integram o canal
alimentar são:
A) Cavidade bucal; faringe; esôfago/estômago; e
intestinos (delgado e grosso).
B) Glândulas salivares; fígado; e pâncreas.
C) Cavidade bucal; faringe; esôfago/estômago; intestinos;
glândulas salivares; fígado; e pâncreas.
D) Cavidade bucal; faringe; esôfago; intestino e glândulas
salivares.
E) Todas as alternativas estão corretas.
27 - O sangue circula pelas artérias, arteríolas, capilares,
vênulas e veias e suas principais funções são:
A) Transportar material nutritivo, absorvido pela digestão
dos alimentos, para as células de todas as partes do
corpo.
B) Transportar o excesso de calor gerado pelos órgãos
internos, para que se dissipe através da pele.
C) Distribuir os hormônios.
D) Transportar os agentes que combatem as doenças.
E) Todas as alternativas estão corretas
28 - Anatomicamente, a boca é dividida em duas porções:
A) Vestíbulo da boca e cavidade bucal propriamente dita.
B) Boca e palato mole.
C) Boca e palato duro.
D) Boca e palatos mole e duro.
E) Todas as alternativas estão corretas.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Julgo que os homens que fazem a política externa
do Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos.
Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca
participaram, eles próprios, em combates contra a ditadura,
contra o colonialismo. Obviamente não têm a sensibilidade
de muitos outros países ou diplomatas que conheço.
(José Ramos-Horta, na Folha de São Paulo, 21/10/96)
29 - Das afirmações seguintes:
I- Através do texto é possível afirmar que uma das
características dos homens do Itamaraty é o senso prático.
II- O “QUE” (última linha) é uma palavra que se liga
semanticamente aos “homens do Itamaraty”.
III- O autor do texto gostaria que os homens do Itamaraty
tivessem mais “vivência”.
A) Estão corretos os itens I e III.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Estão corretos os itens I e II.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item III está correto.
30 - Das afirmações seguintes:
I- É possível inferir do texto que ter vida fácil é
característica comum a todo tipo de diplomata.
II- O vocábulo “evidentemente” pode substituir, sem
alteração semântica, a palavra “obviamente” no texto.
III- A oração iniciada por “Obviamente” apresenta nítido
valor de causa.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III
C) Todos estão corretos.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas o item II está correto.
31 - Identifique o item em que um dos vocábulos recebeu
acento gráfico de forma incorreta:
A) Jacareí – médium
B) balaústre – bênção
C) biquíni – gambá
D) Grajaú – juíz
E) órgão – herói
32 - Identifique o item que apresenta oração sem sujeito:
A) Choveram reclamações contra a instituição.
B) Há vagas para professores.
C) Vendem-se bois, vacas e bezerros.
D) Acredita-se em marcianos.
E) Nada mais tenho a fazer no mundo.
33 - A alternativa que completa de forma correta o período
“Talvez __ nordestina já tivesse chegado __ conclusão de
que a vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no
corpo, mesmo rala como __ sua”, respectivamente é:
A) à – à – a
B) a – à – à
C) a – a – a
D) a – à – a
E) à – à – à

A questão 34 refere-se a tira seguinte:

34 - A função sintática do termo destacado no último
quadrinho é:
A) predicativo do sujeito.
B) predicativo do objeto.
C) complemento nominal
D) aposto
E) objeto direto
Leia a tira seguinte e responda a questão 35.

35 - Identifique o processo de formação de palavras que
ocorreu em “segunda-feira”.
A) composição por aglutinação
B) derivação parassintética
C) derivação sufixal
D) derivação imprópria
E) composição por justaposição
36 - A pontuação está correta em todos os períodos
seguintes, exceto em:
A) Paula prefere cinema e Maria, teatro.
B) Há, contudo, uma proposta em contrário.
C) Começando o espetáculo, todos devem fazer
silêncio.
D) Ele ansioso, aguardava a divulgação dos
resultados.
E) Filha, venha lavar a louça.
37 - Identificamos uma oração subordinada adverbial
causal no item:
A) A mulherice só lhe nasceria tarde porque até no
capim vagabundo há desejo de sol.
B) Choveu como chove em Belém.
C) Saiu tão atrasado que chegou tarde.
D) O saber é um bem que não se pode destruir.
E) Perguntei se ele estava satisfeito.
38 - Todos os vocábulos estão corretamente grafados em:
A) privilégio – destilar – candeeiro
B) nódoa – prodígio – excesivo
C) chafaris – extensão – rouxinol
D) enxotar – rapidez – presar
E) dispesa – tenso – disciplina

39 - O vocábulo “cantava” é composto, respectivamente,
pelos seguintes elementos mórficos.
A) radical – vogal temática – desinência nominal
B) prefixo – radical – desinência verbal
C) radical – desinência nominal – desinência verbal
D) prefixo – radical – sufixo
E) radical – vogal temática – desinência verbal
40 - A concordância nominal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) Aquela chuva foi necessária para a agricultura.
B) Vossa alteza não precisa preocupar-se com seus
amigos.
C) Bebida alcóolica é proibida para menores.
D) “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, conta a
Guerra de Canudos.
E) A porta estava meio fechada.

