
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 17/07/2016 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 
� Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 

opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

� As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
01 A 10 

LEGISLAÇÃO DO SUS: 
11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
21 a 50 

 
� O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 

da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

� As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

� Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Realização: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016 
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Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 06. 
 

 
Sua forma de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade 
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Se por um lado o momento econômico e político só nos inspira incerteza, por outro sabemos muito bem 
o que precisa ser recuperado nos dois ambientes: credibilidade. Diante da divisão que se estabeleceu no país 
entre os favoráveis e os contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como as tensões e 
desconfianças a respeito de outras figuras políticas, recuperar a confiança da população neste cenário não será 
tarefa simples.  

De um modo geral, nós ainda não temos uma visão muito clara sobre o que o futuro pode reservar para o 
Brasil tanto no quadro político quanto no econômico. Mas já que tocamos no assunto credibilidade, vale trazer 
uma discussão de como um elemento muito simples pode afetar drasticamente a forma como enxergamos 
alguém: o poder do contato visual.  

Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o assunto é flertar. No entanto, não dá para 
subestimar o efeito dos olhares em uma disputa política. No ano 2000, por exemplo, o candidato às eleições 
presidenciais dos Estados Unidos, Al Gore, acabou perdendo um debate em função da linguagem corporal 
utilizada. Quando o oponente, George W. Bush, falava algo, Al Gore logo tratava de rolar os olhos para cima e 
suspirar de forma audível, como forma de demonstrar desdém em relação ao oponente. 

Se o objetivo era levar o público a não dar crédito para as declarações do rival, o tiro acabou saindo pela 
culatra. O exagero no olhar desdenhoso por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no 
debate e ganhasse as eleições. O fato inclusive foi destacado pela rede de TV CNN, em reportagem que 
mostrava momentos marcantes em debates presidenciais.  

A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia (USC) já, inclusive, 
enumerou alguns efeitos causados por diferentes olhares. Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de 
chamar atenção. Por essa razão que candidatos à presidência tendem a levar vantagem em manter o discurso a 
maior parte do tempo olhando diretamente para a câmera, ou seja, direto para o telespectador. 

Um olhar disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade. Em 
contrapartida, se a pessoa exagerar na hora de chamar a atenção de alguém e passar a encará-la por tempo 
demais, o efeito  pode ser desastroso. Em geral, estudos sugerem que passar mais de 10 segundos encarando 
alguém leva a pessoa a ativar o sistema de defesa e querer sair daquela situação. Piscar excessivamente, por 
outro lado, é um sinal que demonstra uma tentativa de mentir.  
Se isso funciona no âmbito político, sua forma de olhar para as pessoas também pode ser fundamental para 
definir os rumos de uma negociação importante, uma reunião com clientes ou tentativa de concluir uma grande 
venda. Pratique em casa, com amigos, com o próprio espelho. É um exercício que pode te levar conquistar 
ótimos resultados financeiros. 
 

 (SUA FORMA de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade. Samy Dana. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/2.html - 
Acesso em: 22/04/2016). 

 
 
01. Sobre o texto I, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas e a seguir assinale a opção CORRETA. 
 

I. No texto, não existe uma tomada de posição clara do autor sobre a questão de este ser ou não favorável ao 
impeachment de Dilma Rousseff; 

II. O texto visa principalmente a dar dicas para o leitor, para que este consiga identificar os políticos que falam a 
verdade e os que mentem, a partir das pistas de linguagem corporal que são percebidas quando eles se 
expressam publicamente; 

III. De acordo com o texto, o contato visual é tão importante que existem estudos que explicam diferentes formas 
de olhar e possíveis efeitos que isso pode ter sobre a pessoa que está sendo mirada. Por exemplo, 
candidatos à presidência procuram chamar a atenção do público, quando olham diretamente para a câmera, 
dando a impressão que conversam com o espectador; 

IV. Os estudos desenvolvidos em universidades americanas interpretaram, inclusive, o olhar de Al Gore durante 
as eleições presidenciais dos EUA, em 2000, e provaram que o candidato desdenhava do opositor George 
W. Bush.  
  

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  (D)  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  (E)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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02. Com base na interpretação do Texto I, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Além de ser utilizado para flertar, estudos comprovam que o poder do olhar pode ser decisivo em decisões 
políticas, como é o caso do impeachment da Presidente Dilma Rousseff.  

(B) O olhar de George W. Bush foi destaque na rede CNN, por tentar desestabilizar seu oponente, o que fez 
com que o político se destacasse no debate e ganhasse as eleições. 

(C) Olhar diretamente para o espectador através da câmara faz com que os candidatos à presidência tomem a 
frente na corrida eleitoral. 

(D) Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de se chamar atenção, mas, segundo estudos, somente 
se esse olhar durar até 10 segundos. 

(E) O contato visual pode te levar a alcançar ótimos resultados financeiros, apesar de funcionar melhor no êxito 
da vida política, como demonstrou Al Gore. 

 
03. Considerando elementos linguísticos utilizados no texto I e os sentidos produzidos a partir de seus usos, assinale 

a opção INCORRETA. 
 

(A) O autor fez uma elipse, logo na primeira linha do primeiro parágrafo, criando um efeito estilístico na 
construção linguística do período que iniciou o texto, evitando uma repetição. 

(B) “No entanto”, que aparece na linha 10, liga por oposição a ideia que será apresentada no período seguinte 
àquela que foi apresentada no período anterior. 

(C) “Em contrapartida”, na linha 24, acrescenta a informação apresentada no período anterior de que um olhar 
disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade.  

(D) O segundo parágrafo funciona também para ligar as ideias apresentadas no primeiro e no terceiro 
parágrafos: a instabilidade política e econômica do Brasil, no primeiro, e o poder do contato visual, no 
terceiro. 

(E) A expressão “O fato”, utilizada na linha 17, refere-se, anaforicamente, à informação sobre o exagero no 
olhar desdenhoso de Al Gore que contribuiu para que Bush se sobressaísse no debate e ganhasse as 
eleições dos EUA. 

 
04. Analise as assertivas a seguir e assinale a opção CORRETA sobre o trecho: “O exagero no olhar desdenhoso 

por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no debate e ganhasse as eleições”.  
 

I. O período é composto tanto por coordenação quanto por subordinação, sendo três orações coordenadas e 
uma subordinada substantiva objetiva direta; 

II. O período é composto apenas por subordinação, já que a oração subordinada substantiva objetiva indireta 
atua como catalizadora das orações coordenadas assindéticas aditivas; 

III. As três orações que compõem o período supracitado podem ser classificadas em: oração coordenada 
sindética, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração coordenada assindética aditiva. 

 
(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
(D) Apenas a assertiva III está correta. 
(E) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

 
05. Quanto à composição morfossintática do trecho “Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o 

assunto é flertar”, pode-se afirmar que: 
 

(A) A locução verbal “pode reconhecer” ocupa a posição de núcleo do predicado verbal e exige um objeto 
indireto para complementar o seu sentido. 

(B) A composição do predicado desta oração pode ser representada da seguinte maneira: Locução verbal + 
Objeto direto + Adjunto adverbial (função exercida pela oração subordinada adverbial). 

(C) A oração “quando o assunto é flertar” não pode ser considerada adjunto adverbial, pois se refere a “o poder 
dos olhares”, devendo ser classificada como oração subordinada adjetiva. 

(D) “Muita gente” é o sujeito composto da oração principal, pois possui dois núcleos, com “muita” servindo como 
intensificador de “gente”. 

(E) A oração “quando o assunto é flertar” é uma subordinada substantiva que ocupa a função de adjunto 
adverbial na oração principal. 
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06. Ainda de acordo com o texto I, assinale a opção CORRETA, em relação à utilização dos sinais de pontuação. 
 

(A) No trecho “O fato inclusive foi destacado pela Rede de TV CNN”, na linha 17, a palavra “inclusive” poderia 
ter vindo, sem prejuízo de sentido, entre vírgulas. 

(B) Se uma vírgula tivesse sido usada antes do pronome “que”, no trecho “estudos sugerem que passar mais de 
10 segundos encarando alguém...”, na linha 25, o sentido estaria preservado e não haveria inadequação na 
pontuação. 

(C) O ponto final do trecho “Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de chamar atenção. Por essa 
razão...”, nas linhas 20 e 21, poderia ser substituído por uma vírgula, uma vez que a oração subsequente se 
relaciona com a anterior. 

(D) Uma vírgula poderia ter sido colocada depois de “Por essa razão”, no trecho “Por essa razão que 
candidatos à presidência tendem a levar vantagem” (linha 21), semelhantemente às que foram colocadas 
depois de “De um modo geral”, “No entanto” e “Em contrapartida”, nas linhas 6, 10 e 23/24, 
respectivamente. 

(E) No trecho “A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia”, na linha 19, 
a expressão “é tão relevante” poderia ter vindo entre vírgulas, uma vez que, quando lemos o texto, fazemos 
uma pausa neste trecho. 

 
O texto II a seguir é uma letra de música. Leia-o para responder às questões de 07 a 09. 
 

A CARTA (Erasmo Carlos) 
 
1   Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, 
2   Porque veio a saudade visitar meu coração. 
3   Espero que desculpes os meus erros, por favor, 
4   Nas frases desta carta  
5   Que é uma prova de afeição. 
6   Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás 
7   Resposta imediata me chamando de meu bem. 
8   Porém o que me importa 
9   É confessar-te uma vez mais 
10 Não sei amar na vida mais ninguém. 
 

 
 
11  Tanto tempo faz 
12  Que li no teu olhar 
13  A vida cor-de-rosa que eu sonhava. 
14  E guardo a impressão 
15  De que já vi passar 
16  Um ano sem te ver, 
17  Um ano sem te amar. 
18  Ao me apaixonar 
19  Por ti não reparei 
20  Que tu tivesses só entusiasmo. 
21  E para terminar, amor, assinarei 
22  Do sempre, sempre teu 
 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html - Acesso em 24/04/2016. 
 
 
07. Quanto aos sentidos apresentados a partir da leitura e interpretação do texto II, assinale a opção INCORRETA.  
 

(A) O texto é uma letra de música, em que se utiliza de traços constantes de outro gênero textual, a fim de 
construir um efeito de sentido na música.  

(B) É possível afirmar que, neste texto, o gênero carta pessoal está a serviço do gênero letra de música, uma 
vez que a função da letra de música não coincide com a função da carta pessoal. 

(C) Da forma como o texto se apresenta, é possível afirmar que o locutor aproveitou uma carta pessoal escrita 
anteriormente e a transformou em uma letra de música. 

(D) Não existe, no texto, uma expressão linguística que nos permita afirmar certamente que se trataria de uma 
carta escrita por um homem e endereçada a uma mulher. 

(E) Expressões como “mal traçadas linhas”, “desculpes os meus erros” e “Do sempre, sempre teu” são 
construções linguísticas que lembram um perfil de texto. 

 
08. Quanto aos elementos linguísticos utilizados no texto II, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O texto está escrito na primeira pessoa do singular, que se dirige ao seu interlocutor, utilizando as formas 
pronominais “tu”, “te” e “ti”, que identificam a segunda pessoa. 

(B) “Escrevo-te” e “Espero” são formas verbais no presente do modo indicativo, mas “li” e “sonhava” são formas 
verbais do modo indicativo no pretérito perfeito e imperfeito, respectivamente. 

(C) O pronome da primeira pessoa do caso reto fica elíptico na maioria de suas ocorrências, mas é possível 
recuperá-lo a partir da desinência de verbos. 

(D) Quando o sujeito da oração é “EU” ou “TU”, o verbo concorda em gênero e número, como em “Espero que 
desculpes” e “Talvez tu não a leias”. 

(E) “Tu” é pronome pessoal do caso reto e “te” e “ti” são pronomes pessoais do caso oblíquo.  
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09. Considerando os valores de elementos linguísticos que aparecem no texto II, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) De acordo com a ortografia vigente da língua portuguesa, a expressão cor-de-rosa permanece com hífen, 
conforme aparece no texto. 

(B) “Porque”, na linha 02, está assim grafada no texto, pelo fato de ter valor de uma conjunção explicativa, 
tendo o sentido aproximado a “uma vez que” e “por qual razão”. 

(C) Se o locutor tivesse utilizado o pronome “você” em vez de “tu”, teria que alterar a concordância verbal nos 
trechos em que esse pronome aparecesse. 

(D) Tanto a expressão “meu amor”, na linha 01, como a palavra “amor”, na linha 21, têm valor de vocativo, por 
isso que aparecem entre vírgulas. 

(E) No trecho “Nas frases desta carta”, a forma pronominal “desta” é formada pela contração da preposição “de” 
mais o pronome demonstrativo “esta”. 

 
10. “Não temais ímpias falanges / Que apresentam face hostil / Vossos peitos, vossos braços / São muralhas do 

Brasil [...]”. Levando em consideração o trecho do Hino da Independência do Brasil, pode-se afirmar que as 
unidades lexicais em negrito apresentam o sentido, respectivamente, de: 

 
(A) Tropas desumanas; ameaçadora. 
(B) Bando cruel; mal-humorada. 
(C) Polícia inimiga; agressiva. 
(D) Patrulha herege; desfavorável.  
(E) Exército ateu; desumana. 

 
 
 
 
11. A Lei 8.080/1990 inclui no campo do Sistema Único de Saúde a execução das seguintes ações: 
 

(A) Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral e 
farmacêutica. 

(B) Assistência básica, assistência hospitalar, assistência especializada, promoção da saúde, epidemiologia.  
(C) Vigilância epidemiológica, Estratégia Saúde da Família, assistência hospitalar, assistência farmacêutica.  
(D) Vigilância sanitária, vigilância nutricional, saúde da família, vigilância epidemiológica, assistência 

farmacêutica.  
(E) Vigilância epidemiológica, saúde da família, saúde do trabalhador, vigilância nutricional e assistência 

farmacêutica.  
 
12. Os Conselhos de Saúde devem ter representação do segmento dos usuários, conforme estabelece a Lei 

8.142/1990. Assinale opção que contém a proporção exigida pela referida lei. 
 

(A) Representação inferior em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
(B) Representação majoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
(C) Representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
(D) Representação totalitária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
(E) Representação acordada em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

 
13. O Pacto pela Saúde publicado em 2006 é constituído por três dimensões. Assinale a opção que representa estas 

dimensões: 
 

(A) Pacto pela Vida, Pacto de Defesa do Consumidor e Pacto do SUS. 
(B) Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS. 
(C) Pacto pela Vida, Pacto do Financiamento e Pacto em Defesa do Usuário do SUS. 
(D) Pacto de Gestão, Pacto em Defesa da Vida e Pacto do SUS. 
(E) Pacto de Gestão, Pacto do Financiamento e Pacto em Defesa da Vida. 

 
14. A Portaria do Ministério da Saúde nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, define as Redes de Atenção à Saúde 

como arranjos organizativos, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Assinale a opção que caracteriza as 
redes prioritárias para o Ministério da Saúde. 

 
(A) Rede Cegonha, Rede Psicossocial, Rede de Pessoas com Deficiência e Rede de Urgências e Emergências. 
(B) Rede Cegonha, Rede de Doenças Crônicas, Rede Psicossocial, Rede de Urgências e Emergências.  

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(C) Rede de Pessoa com Deficiência, Rede Psicossocial, Rede de Doenças Crônicas, Rede de Prevenção das 
Violências e Cultura de Paz. 

(D) Rede de Urgências e Emergências, Rede de Prevenção das Violências e Cultura de Paz, Rede Cegonha, 
Rede Psicossocial. 

(E) Rede Cegonha, Rede Psicossocial, Rede de Doenças Crônicas e Rede de Urgências e Emergências. 
 
15. A Política Nacional de A Atenção Básica coloca que a atenção básica deve cumprir algumas funções para 

contribuir para o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. Marque a opção que trata destas funções. 
 

(A) ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as redes.  
(B) ser integradora, ser territorial, ordenar as redes e gerenciar os serviços de saúde. 
(C) ser base, ser multiprofissional, ser resolutiva, ser territorial. 
(D) coordenar o cuidado, ordenar os serviços de saúde, ser multiprofissional, ser longitudinal. 
(E) ser integral, ser resolutiva, ser longitudinal, coordenar o cuidado. 

 
16. Marque a opção CORRETA que trata de uma das atribuições comuns a todos os profissionais da atenção 

básica. 
 

(A) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 
(B) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.).  
(C) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados 
(D) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
(E) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. 

 
17. A Política Nacional de Atenção Básica coloca que, no processo de trabalho pode-se lançar mão das equipes de 

Consultório de Rua, sendo estas definidas como equipes de atenção básica, composta por profissionais de 
saúde com responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situações de rua. 
Assinale a opção que trata da carga horária mínima semanal de trabalho. 

 
(A) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 20 horas semanal. 
(B) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 30 horas semanal. 
(C) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 40 horas semanal. 
(D) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 35 horas semanal. 
(E) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 15 horas semanal. 

 
18. Educação Permanente em Saúde é considerada uma importante estratégia para a qualificação do processo de 

trabalho dos trabalhadores do SUS. Para que possa ser efetivada, foram desenvolvidos comissões compostas 
por gestores, trabalhadores do SUS, instituições de ensino e movimentos sociais. Estes comissões são 
denominadas  

 
(A) Polo de Educação Permanente em Saúde. 
(B) Comissão de Formação em Saúde. 
(C) Comissão Intergestora de Ensino na Saúde. 
(D) Comissão Permanente de Formação em Saúde. 
(E) Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço. 

 
19. A Política Nacional de Humanização aponta algumas estratégias para o processo de humanização do cuidado 

em saúde, dentre elas o apoio matricial. Identifique a opção que define apoio matricial. 
 

(A) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor aponta os erros para outros 
profissionais, equipes e setores. 

(B) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor oferece apoio em sua 
especialidade para outros profissionais, equipes e setores. 

(C) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor gerencia outros profissionais, 
equipes e setores. 

(D) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor ensina outros profissionais, 
equipes e setores. 

(E) Processo de trabalho onde um profissional atuando em determinado setor aprende com outros profissionais, 
equipes e setores. 
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20. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o 
escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. Assinale a opção CORRETA em que conste 
os tipos de composição existentes dos NASF. 

 
(A) NASF 1. 
(B) NASF 1 e NASF 2. 
(C) NASF 1, NASF 2, NASF 3. 
(D) NASF 1, NASF 2, NASF 3, NASF 4. 
(E) NASF 1, NASF 2, NASF 3, NASF 4, NASF 5. 

 
 
 
 
 
21. Técnico em Higiene Dental (THD) e Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) são profissões oficialmente 

regulamentadas. A regulamentação da profissão prevê competências e habilidades a serem desempenhadas por 
esses membros da equipe de saúde bucal.  Com relação a essas habilidades, marque a que NÃO pode ser 
realizada pelo THD: 

 
(A) realizar controle de placa bacteriana. 
(B) remover cálculos supra gengival. 
(C) remover e realizar restaurações dentárias. 
(D) realizar fotografias de uso odontológicos. 
(E) realizar procedimentos de paralisação de lesões cariosas. 

 
22. O Técnico de Saúde Bucal tem como um de seus papéis promover ações básicas de promoção de saúde.  

Dentre as ações e abordagem, julgue os itens abaixo. 
 

I. Com relação à dieta, deve ser abordado que a quantidade de açúcar consumido é mais prejudicial que a 
frequência ingerida desse açúcar, pois, se o açúcar for consumido em pequenas quantidades diversas 
vezes ao dia, anulará o efeito carioso; 

II. A escovação diária três vezes deve ser encorajada através de abordagens à prática de higiene bucal 
individual e coletiva; 

III. A técnica de restauração atraumática representa uma abordagem de promoção de saúde que visa à 
escariação da massa cariosa; 

IV. Os indivíduos devem ser orientados a responsabilizar os resultados da saúde bucal individual aos 
profissionais de saúde, pois a saúde depende diretamente dos cuidados odontológicos. O paciente não 
possui responsabilidade sobre sua própria saúde. 

 
Estão CORRETOS os itens: 
 
(A) I, II, III e IV 
(B) Somente I e II. 
(C) Somente III e IV. 
(D) Somente II e III. 
(E) Somente I e IV. 

 
23. Após o atendimento clínico, deve-se iniciar a esterilização dos instrumentais críticos pela 
 

(A) fervura dos instrumentais. 
(B) desinfecção com álcool 70%. 
(C) lavagem com água e sabão. 
(D) desinfecção com solução em hipoclorito de sódio a 0,5% a 1 % ou de glutaraldeído a 2%. 
(E) colocação na cuba ultrassônica. 

 
24. Um TSB participou do levantamento epidemiológico, realizado pelo Ministério da Saúde no ano de 2010 na 

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal- SB Brasil 2010. Foram utilizados diversos índices para avaliação da cárie 
dentária, condição periodontal, traumatismos e fluorose. Com relação aos índices, julgue os itens a seguir: 

  
I. O CPO-D/Ceo-d expressam a soma dos dentes perdidos, cariados e obturados nas dentição decídua e 

permanente respectivamente; 
II. Manchas brancas não foram analisadas nos índices de avaliação de cárie; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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III. Um dos índices utilizados para avaliação da condição periodontal foi o índice de CPI (Índice Periodontal 
Comunitário), que avalia a ocorrência de sangramento, cálculo e bolsa periodontal; 

IV. Outro índice foi usado para complementar a avaliação periodontal foi o exame de Perda de Inserção 
Periodontal.  

 
A opção CORRETA é: 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens II e III estão corretos. 
(C) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(D) Somente os itens I, II e III estão corretos.  
(E) Todos os itens estão corretos.   

 
25. Para realização de uma moldagem, necessita-se de seleção correta de moldeiras e do material de moldagem.  

Com base no descrito, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Após a seleção da moldeira, deve sempre ser utilizado cera 7 nas bordas da moldeira para que o paciente 
não se machuque. 

(B) A seleção da moldeira deve envolver todos os dentes da arcada com o metal da moldeira tocando os 
mesmos. 

(C) A silicona de adição representa um material de excelente estabilidade dimensional, por isso pode ser 
manipulado mesmo em contato com as luvas.  

(D) A silicona de condensação possui estabilidade dimensional aceitável e, durante a manipulação, pode entrar 
em contato com luvas. 

(E) As moldeiras individuais confeccionadas de resina acrílica só devem ser utilizadas em paciente 
desdentados totais. 

 
26. O trabalho do Técnico em Saúde Bucal é essencial para dar agilidade e eficiência ao atendimento odontológico. 

Marque a opção que se refere a uma função desse profissional. 
 

(A) Realização de acesso coronário prévio ao tratamento endodôntico. 
(B) Realização de atendimento clínico cirúrgico. 
(C) Remoção de suturas. 
(D) Realização de Instrumentação endodôntica. 
(E) Realização de raspagem subgengival. 

 
27. Durante o atendimento, o paciente apresentou um quadro de ataque epiléptico. Nessa situação, o Técnico em 

Saúde Bucal deve: 
 

(A) tentar conter o paciente e administrar um sedativo. 
(B) levantar o encosto da cadeira odontológica ao máximo, de modo que o paciente fique de costas (posição 

supina) com os pés mais baixos que a cabeça. 
(C) afrouxar as roupas do paciente e virá-lo de lado para evitar que as vias aéreas fiquem obstruídas e manter a 

atenção para evitar a queda do paciente da cadeira. 
(D) manter a posição que o paciente se encontra e administrar epinefrina. 
(E) abaixar a cadeira odontológica de modo que o paciente fique de costas (posição supina) com os pés um 

pouco mais altos que a cabeça e administrar epinefrina. 
 
28. O incisivo central direito da dentição decídua é representado pelo código numérico: 
 

(A) 11 
(B) 21 
(C) 51 
(D) 31 
(E) 41 

 
29. O alginato é um dos materiais mais utilizados para procedimentos de moldagem em odontologia. Com relação ao 

alginato convencional, é CORRETO afirmar: 
 

(A) É o material elastomérico que possui a melhor precisão. 
(B) Pode ser vazado com gesso em até 15 dias após o procedimento de moldagem. 
(C) Não pode ser vazado com gesso do tipo IV. 
(D) Pode ser desinfetado com gutaraldeído a 2%. 
(E) Não pode ser utilizado em associação com casquetes de moldagem. 
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30. Com relação aos gessos odontológicos, marque a opção CORRETA.  
 

(A) A incorporação de bórax acelera a reação de presa do gesso. 
(B) O gesso tipo II é mais resistente que o Tipo IV. 
(C) O gesso tipo II está indicado para a confecção de modelos troquelados. 
(D) A incorporação de sal acelera a reação de presa do gesso. 
(E) O gesso tipo IV é o mais indicado para modelos de estudo. 

 
31. A cimentação é uma etapa importante para o sucesso de trabalhos protéticos fixos. Com relação a esse 

procedimento, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) O cimento resinoso fotopolimerizável está indicado para a cimentação de coroas metalocerâmicas. 
(B) A incorporação de água ao cimento de fosfato de zinco retarda a sua presa. 
(C) A cimentação definitiva de coroas metalocerâmicas pode ser realizada com cimento de hidróxido de cálcio. 
(D) A cimentação definitiva de coroas de resina composta pode ser realizada com cimento de hidróxido de 

cálcio. 
(E) O cimento resinoso fotopolimerizável está indicado para a cimentação de “inlays” cerâmicas. 

 
32. Com relação à resina acrílica autopolimerizavel, marque a opção CORRETA. 
 

(A) A resina acrílica expande durante a polimerização. 
(B) A utilização de água quente acelera a polimerização da resina acrílica. 
(C) O aumento da proporção de monômero na mistura melhora as propriedades mecânicas da resina acrílica. 
(D) Provisórios confeccionados com resinas acrílicas não podem ser reparados após a acrilização. 
(E) O acréscimo de raspas de gesso acelera a reação de polimerização das resinas acrílicas.  

 
33. Assinale a opção que contém apenas instrumentais utilizados para a confecção de próteses totais. 
  

(A) Broca de G ates-Glidden, alicate De La Rosa e arcode Young. 
(B) Perfurador de Ainsworth, sindesmótomo e cinzéis. 
(C) Espátula Le cron, seringa Luer e pote de paladon. 
(D) Saca prótese, espátula 7 e espátula 31.  
(E) Pote de paladon, Le cron, broca de tungstênio. 

 
34. A xerostomia é uma condição clínica que é caraterizada pela diminuição ou ausência de fluxo salivar. Marque a 

opção em que todos os itens são possíveis fatores etiológicos para essa doença.  
 

(A) Diabetes e radioterapia. 
(B) Tabagismo e ingestão excessiva de sacarose. 
(C) Uso de ansiolíticos e ingestão de bebidas alcoólicas. 
(D) Consumo excessivo de café e tabagismo. 
(E) Tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas 

 
35. Paciente procura atendimento no posto de saúde com pequenas ulcerações logo acima da comissura labial 

esquerda. O mesmo relatou ter sentido uma coceira no local que, no dia seguinte, foi tomado por bolhas que 
estouraram e resultaram nas presentes lesões. O correto diagnóstico para esse tipo de lesão é: 

 
(A) Candidíase atrófica. 
(B) Neoplasia maligna. 
(C) Neoplasia benigna. 
(D) Herpes Simples. 
(E) Quelite angular. 

 
36. Várias doenças de origem bacteriana ou viral podem ser potencialmente transmitidas na prática odontológica. 

Marque a opção que apresenta doença na fase ativa que deve ser evitada a marcação do atendimento 
odontológico devido a sua facilidade de transmissão: 
 
(A) HIV 
(B) Herpes labial 
(C) Sífilis 
(D) Hepatite B 
(E) Língua geográfica 



Prefeitura Municipal de Luís Correia - Concurso Público – Edital 01/2016 – Cargo: Técnico em Saúde Bucal 
 

10 | P á g i n a  
 

37. O uso de fluoretos em atividades preventivas e de tratamento não operatória da doença cárie dentária possui 
comprovação científica vasta. Marque a opção que apresenta a forma de aplicação de flúor mais eficiente no 
controle da doença cárie: 

 
(A) Dentifrícios, por meio de uso regular durante a escovação. 
(B) Fluoretação das águas.  
(C) Aplicação tópica de flúor. 
(D) Enxaguatórios bucais. 
(E) Vernizes de flúor. 

 
38. Existem duas opções de isolamento do campo operatório que podem ser utilizadas na prática clínica: o 

isolamento absoluto e o isolamento relativo. O isolamento relativo é um tipo de isolamento mais simples, com 
relação ao número de instrumentais utilizados, e que deve ser indicado de preferência quando não for possível 
realizar o isolamento absoluto. Com relação ao isolamento relativo, NÃO faz parte dos instrumentais a serem 
utilizados: 

 
(A) Algodão. 
(B) Grampos. 
(C) Fio retrator. 
(D) Sugador. 
(E) Afastador bucal. 

 
39. A ergonomia é definida como o conjunto de conhecimentos que visa adaptar a situação de trabalho às 

necessidades dos trabalhadores. O trabalho a quatro mãos é uma ferramenta fundamental para a manutenção 
da posição ergonômica correta. Com relação ao trabalho de quatro mãos, analise os itens abaixo: 

  
I. A troca de material deve ser feita em cima da cabeça do paciente; 
II. A bandeja clínica deve ser colocada acima da altura do cotovelo de quem vai manuseá-la; 
III. O auxiliar deverá usar fundamentalmente a mão esquerda para os movimentos de troca de material, a mão 

direita deve ser usada na troca de materiais pesados;  
IV. Na ordem da troca de instrumental, primeiramente o auxiliar deve retirar o que está sendo usado pelo 

operador, para em seguida entregar o próximo instrumental a ser utilizado. 
 
A opção CORRETA é: 
 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens II e III estão corretos. 
(C) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(D) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos.   

 
40. Com relação às restaurações de resina composta, marque a opção CORRETA. 
 

(A) As restaurações de resina composta devem ser realizadas em incremento único para que sejam evitados 
problemas de microinfiltração. 

(B) Deve-se dar preferência às matrizes de poliéster associadas com cunhas refletivas para restaurações em 
dentes posteriores, sendo contraindicado o uso de matrizes metálicas, por não permitirem passagem de luz. 

(C) A realização da restauração em incrementos reduz o efeito da contração de polimerização dos compósitos. 
(D) A escolha da resina composta para restauração em dentes anteriores deve ser escolhida após o isolamento 

absoluto. 
(E) O tempo de polimerização deve ser idealmente no máximo de 10 segundos para reduzir a contração de 

polimerização para qualquer tipo de resina. 
 
41. Com relação à técnica de restaurações de amálgama, marque a opção CORRETA. 
 

(A) A proporção do amálgama deve sempre respeitar a relação de 2:1 da liga com o mercúrio. 
(B) O ideal é que haja um pouco de excesso de mercúrio no corpo da restauração para aumentar a resistência 

do amálgama. 
(C) A supertrituração do amálgama melhora as propriedades mecânicas das restaurações. 
(D) Os condensadores devem ser usados de acordo com o tamanho, em ordem crescente, do menor para o 

maior durante a técnica restauradora. 
(E) O acabamento e o polimento da restauração de amálgama devem ser feitos após 2 horas após a realização 

do procedimento. 
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42. Na técnica restauradora atraumática, o material restaurador de escolha é 
 

(A) o cimento de ionômero de vidro modificado por resina. 
(B) o amálgama de prata. 
(C) a resina composta. 
(D) a resina “flow”. 
(E) o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade. 

 
43. A validade da esterilização do instrumental é de:  
 

(A) 1 dia. 
(B) 48 horas. 
(C) 15 dias. 
(D) 1 mês. 
(E) 6 meses. 

 
44. A técnica correta de revelação dos filmes radiográficos garante o correto diagnóstico dos tecidos e órgão 

investigados. Quanto às soluções e técnica de processamento do filme radiográfico, julgue os itens a seguir: 
 

I. A solução reveladora convencional necessita 4 a 5 minutos para sua ação; 
II. As soluções concentradas, usadas em câmara escura portátil, devem ser trocadas semanalmente; 
III. O tempo médio para uma boa fixação é de 1 minuto; 
IV. A lavagem da película deve ser feita apenas após o revelador, sendo dispensável após a fixação. 

 
A assertiva que contém todos os itens CORRETOS é: 
 
(A) I e II            (B) II e III       (C) III e IV     (D) I, II e  III     (E)   I, II, III, IV 

 
45. Com relação ao descarte deste lixo cirúrgico odontológico, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Todo o lixo da cirurgia deve ser descartado em um recipiente único, incluindo agulhas, gases, fio de sutura 
etc. 

(B) O recipiente de agulhas e seringas descartáveis deve ser de papelão maleável, para acomodação. 
(C) As agulhas das seringas devem ser encapadas com cuidado, usando dispositivo próprio para este fim. 
(D) O lixo resultante de uma cirurgia deve ser descartado juntamente com o lixo comum, desde que esteja 

devidamente identificado como “infectado”. 
(E) O destino final dos resíduos de risco biológico deve ser a vala séptica e deve ser contatado uma empresa 

responsável por esse tipo de transporte. 
 
 
46. Em uma paciente de alto risco e atividade de cárie dentária, recomendou-se o uso de selantes ionoméricos nos 

molares em erupção do indivíduo. Antes da colocação do selante ionomérico, a superfície deve ser preparada 
com: 

 
(A) ácido fosfórico a 37%. 
(B) ácido clorídrico a 10%. 
(C) acido poliacrílico a 10 %. 
(D) ácido fluorídrico a 7%. 
(E) acetona. 

 
47. A exposição ocupacional ao mercúrio metálico pode levar à intoxicação crônica de pacientes. Visando diminuir o 

risco de exposição ao mercúrio, marque a opção CORRETA que apresenta opção viável na prática odontológica. 
 

(A) Contraindicar a remoção de restaurações de amálgama com falha e sempre realizar reparo com 
restaurações de resina composta. 

(B) Realizar remoção a seco de restaurações de amálgama com canetas de alta rotação. 
(C) Empregar fontes de calor, como estufas, próximas ao mercúrio. 
(D) Armazenar o material em recipientes fechados, evitando sua evaporação. 
(E) Usar carpetes sintéticos, evitando a existência de fendas e orifícios no piso. 
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48. Existe uma série de medidas que visam evitar a cárie dentária. Marque a opção CORRETA no que se refere à 

prevenção a essa doença. 
 

(A) O uso de fio dental é desnecessário, caso o paciente possua uma boa escovação. 
(B) A escovação mais importante do dia é ao acordar. 
(C) O consumo frequente de carboidratos diminui a atividade cariogênica do paciente. 
(D) A utilização de creme dental com flúor e o fio dental ajudam na prevenção. 
(E) A escovação antes das refeições previne o aparecimento de cáries. 

 
49. Uma das partes do dente é a polpa, que é caracterizada por: 
 

(A) Ter tecido mineralizado, a fim de dar resistência ao dente. 
(B) Possuir uma cobertura de cemento que permite sua comunicação com o ligamento periodontal. 
(C) Possuir tecido conjuntivo frouxo permeado por vasos sanguíneos e células nervosas. 
(D) Possuir tecido conjuntivo que prende a raiz ao osso circundante dos maxilares. 
(E) Possuir uma estrutura cristalina rígida. 

 
50. Em Odontologia, os dentes permanentes são representados por códigos numéricos. Sendo assim o primeiro 

molar permanente superior esquerdo corresponde ao número 
 

(A) 36. 
(B) 66. 
(C) 27. 
(D) 26. 
(E) 35. 

 


