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DATA DA PROVA: 27/01/2019
MANHÃ

CARGO:
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

(NÍVEL MÉDIO-TÉCNICO)
Língua Portuguesa: 01 a 06; Matemática: 07 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 14. Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 
a 10:

 Superlotação, ausência de médicos e 
enfermeiros, falta de estrutura física, pacientes 
dispersos por corredores de hospitais e pronto-
socorro, demora no atendimento, falta de 
medicamentos e outros problemas mais: essa é a 
triste realidade da saúde pública do Brasil nos dias 
atuais.
 O descontentamento de quem utiliza as 
redes de saúde pública no Brasil tem se tornado 
cada vez mais nítido no rosto de cada brasileiro. 
Basta irmos em qualquer unidade básica de saúde 
que logo perceberemos as dificuldades que as 
pessoas enfrentam durante uma consulta. São 
horas na fila de espera, algumas não resistem e 
acabam passando mal. Outras, de tanto esperar, 
preferem ir embora para suas casas sem receber o 
devido atendimento.
  Nos dias atuais, o Brasil é considerado pelo 
ranking mundial como a sexta maior economia 
do mundo. Mas como pode uma das maiores 
economias ter seu sistema de saúde pública 
defasado? A saúde pública no Brasil está em coma 
profundo, respirando por aparelhos, entre a vida e 
a morte, será que as novas medidas poderão salvá-
la? Será que esse caso é reversível?

Trecho do texto Saúde pública no Brasil: dias atuais, 
presente no site www.portaleducação.com.br, 
novembro de 2018. 

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
interpretação ADEQUADA ao sentido global do 
texto.

a) O autor do texto afirma de forma taxativa que a 
política no Brasil vai de mal a pior, afetando setores 
como a educação, moradia, segurança pública, 
entre outros.
b) O texto apresenta um panorama negativo da saúde 
pública no Brasil nos dias atuais, questionando, por 
fim, se é possível haver esperança de melhoras 
para esse setor.  
c) As pessoas envolvidas na saúde pública estão 
também envolvidas em corrupção: por isso há tanta 
desigualdade nos tratamentos. 
d) O texto afirma expressamente que, se os políticos 
se comprometessem a cumprir o que tanto falam, 
com certeza a saúde estaria bem melhor. 
________________________________________
02. Assinale a alternativa em que o termo “rede” 
tem o mesmo sentido do apresentado na frase “as 
redes de saúde pública no Brasil”. 

a) Os pescadores lançam suas redes ao mar: se 
vão trazer algo de volta, isso é outra história. 
b) Os turistas no Brasil se apaixonam por varandas 
quentes, com redes para deitar e um pôr-do-sol de 
tirar o fôlego.
c) As redes públicas dos setores de educação estão 
necessitando urgentemente de cuidados por parte 
dos municípios.
d) Não importa o quanto seja difícil: quando entra 
em campo, o que o jogador quer é bola na rede! 
________________________________________
03. A palavra “descontentamento” é formada pelo 
prefixo “des-”, que significa “oposição, negação ou 
falta”. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra em que a partícula “des-” NÃO tenha esse 
mesmo sentido. 

a) Deste.
b) Desalinhamento.
c) Desaprovação.
d) Desagasalhado.
________________________________________
04. Assina a alternativa CORRETA: O acento na 
palavra “saúde”:

a) Marca que a sílaba forte é “ú”, em “sa-ú-de”.
b) Determina que o acento tônico, ou forte, esteja 
sobre a primeira sílaba “sa”.
c) Deveria ter sido excluído com as regras do Novo 
Acordo Ortográfico.
d) Não tem nenhuma função específica. 
________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta e justifica 
a figura de linguagem utilizada na frase “A saúde 
pública no Brasil está em coma profundo, respirando 
por aparelhos, entre a vida e a morte”. 

a) Metáfora, pois o autor compara a saúde a um 
paciente. 
b) Pleonasmo, pois há a repetição de sons 
consonantais.
c)  Assíndeto, pois não há um só elemento de 
coesão presente na frase. 
d) Catacrese, pois não há uma expressão 
correspondente ao termo “saúde”.
________________________________________
06.  A respeito da expressão “nos dias atuais”, analise 
as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

I. Os termos estão no plural.
II. A expressão significa “atualmente”.
III. A expressão se refere a dias já passados. 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente a afirmativa II está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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0QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA
________________________________________

07. Qual a razão entre o dobro de 45 o triplo de 5?

a) 15.
b) 6.
c) 5.
d) 3.
________________________________________
08. Uma loja vende três tipos de pares de sapatos, o 
sapato A, que custa R$ 50,00; o sapato B, que custa 
R$ 65,00; e o sapato C, R$ 75,00. Um cliente entra 
nessa loja com R$ 200,00, qual a maior quantidade 
de pares de sapatos ele pode comprar?

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
________________________________________
09. Em uma prova de concurso público, um candidato 
acertou 52 de 70 questões. Qual a porcentagem 
aproximada de acertos desse candidato?

a) 26%.
b) 60%
c) 52%.
d) 74%.
________________________________________
10. Qual a soma dos 10 primeiros termos da 
sequência (2, 5, 8, ...)?

a) 155.
b) 165.
c) 256.
d) 300.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. O agronegócio é o setor responsável pela maior 
parte das exportações nacionais. A este respeito, 
analise as alternativas a seguir e marque a que 
NÃO indica um dos principais produtos exportados 
atualmente pelo Brasil.

a) Açúcar.
b) Gás Natural.
c) Minério de Ferro.
d) Soja.
________________________________________
12. Considere a notícia a seguir, a respeito de um 
recente episódio envolvendo o cenário político 
brasileiro, e assinale a alternativa que apresenta o 
termo que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O governo _______ informou nesta quarta-
feira que decidiu sair do programa social Mais 
Médicos, citando ‘referências diretas, depreciativas 

e ameaçadoras’ feitas pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro à presença dos seus médicos no Brasil. 
O país caribenho envia profissionais para atuar no 
Sistema Único de Saúde desde 2013, quando o 
governo da então presidente Dilma Rousseff criou 
o programa para atender regiões carentes sem 
cobertura médica”. 
(G1, 14/11/2018, com adaptações).

a) Argentino.
b) Cubano.
c) Mexicano.
d) Venezuelano.
________________________________________
13. A União Europeia é uma organização 
econômica e política composta por diversos países 
independentes. Analise as opções a seguir e 
assinale a que NÃO indica um dos países-membros 
dessa organização.

a) Alemanha.
b) Canadá.
c) França.
d) Portugal.
________________________________________
14. Com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, analise as alternativas a seguir e 
assinale a que NÃO contempla uma afirmação 
correta sobre o direito à profissionalização e à 
proteção no trabalho.

a) É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz.
b) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 
anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários.
c) A formação técnico-profissional obedecerá 
ao princípio da garantia de acesso e freqüência 
obrigatória ao ensino regular.
d) Ao adolescente aprendiz é permitido o trabalho 
noturno e insalubre, desde que não impeça a 
freqüência escolar.

________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. A especificação nº 25 da ADA classifica 
os gessos em cinco tipos de acordo com os 
requisitos de propriedades para cada tipo. Nesse 
contexto assinale a alternativa que descreve 
CORRETAMENTE o nome do gesso tipo III:

a) Gesso para moldagem.
b) Gesso-pedra.
c) Gesso comum.
d) Gesso-pedra de alta resistência.
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16. Durante a manipulação manual do gesso 
deve ser realizada a técnica adequada para obter 
uma mistura de qualidade. Dentre as alternativas 
a seguir relacionadas à manipulação manual do 
gesso, assinale a alternativa CORRETA:

a) O gral deve ser parabólico, liso e resistente à 
abrasão.
b) A espátula deve ter uma lâmina flexível e um 
cabo de formato conveniente.
c) É desejável que durante a manipulação manual 
ocorra o aprisionamento de ar na mistura.
d) Coloca-se primeiro o pó no gral e posteriormente 
é acrescentado água lentamente.
________________________________________

17. As próteses metalocerâmicas e totalmente 
cerâmicas podem ser utilizadas no processo de 
reabilitação oral, sendo que ambas apresentam 
vantagens e desvantagens.
Sobre as próteses totalmente cerâmicas e 
metalocerâmicas, pode-se afirmar que:

a) As próteses totalmente cerâmicas têm alta 
resistência ao cisalhamento.
b) De um modo geral, as próteses metalocerâmicas 
não são utilizadas, pois possuem um resultado 
estético ruim.
c) A prótese metalocerâmica possui como uma de 
suas vantagens a grande resistência mecânica.
d) A prótese totalmente cerâmica possui baixa 
resistência à compressão.
________________________________________

18. Para a confecção de um dente provisório deve 
ser realizado o enceramento, sendo importante 
o uso de uma cera que evite manchas na resina 
quando da sua polimerização. Sabendo disso, qual 
das alternativas a seguir contém a cera indicada 
para o enceramento do provisório?

a) Cera corretiva. 
b) Cera para mordida.
c) Cera branca.
d) Cera para placa base.
________________________________________

19. A charneira é um articulador utilizado no 
laboratório de prótese e apresenta como limitação 
a incapacidade de reproduzir os pontos inicial e 
final dos movimentos condilares da mandíbula. Em 
qual tipo de articulador é classificada a charneira?

a) Articulador semi ajustável.
b) Articulador não ajustável.
c) Articulador oclusal.
d) Articulador totalmente ajustável.

20. Dentre as relações maxilo-mandibulares 
está a relação de máxima intercuspidação 
habitual, também conhecida como posição de 
intercuspidação. Assinale a alternativa que define 
a posição de máxima intercuspidação habitual:

a) Quando há contatos apenas entre os dentes 
anteriores.
b) Quando não ocorre contato entre os dentes 
superiores e inferiores.
c) Quando há contatos apenas entre os dentes 
posteriores.
d) Quando ocorre o maior número possível de 
contatos entre os dentes superiores e inferiores.
________________________________________

21. Nos casos de reconstruções oclusais 
extensas em que grande parte das superfícies 
oclusais e/ou palatinas serão modificadas 
deve-se estabelecer as características de uma 
oclusão ideal. Diante dessa afirmação, assinale a 
alternativa que NÃO caracteriza uma oclusão ideal:

a) Contatos dentários posteriores bilaterais e 
simultâneos.
b) Dimensão vertical de oclusão adequada.
c) Transmissão da resultante das forças oclusais 
para longo eixo dos dentes posteriores.
d) Possuir guias laterais e posteriores.
________________________________________
22. Durante o procedimento de acabamento 
de uma prótese total utiliza-se uma pedra para 
eliminar as rebarbas. Das alternativas a seguir 
assinale a pedra indicada para essa função:

a) Pedra- pomes.
b) Cone de feltro.
c) Carborundum.
d) Escova preta. 
________________________________________

23. Durante a confecção de uma prótese total é 
essencial um bom polimento para obter um melhor 
resultado estético final. Diante do exposto, assinale 
a alternativa que representa a ordem a ser seguida 
no polimento de uma peça:

a) Polimento com cone de feltro e pedra pomes/ 
polimento com escova preta e pedra pomes/ 
polimento com escova branca e “branco- de- 
espanha”.
b) Polimento com cone de feltro e pedra pomes/ 
polimento com escova branca e “branco- de- 
espanha”/ polimento com escova preta e pedra 
pomes.
c) Polimento com escova preta e pedra pomes/ 
polimento com cone de feltro e pedra pomes/ 
polimento com escova branca e “branco- de- 
espanha”.
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d) Polimento com escova branca e “branco- de- 
espanha”/ polimento com escova preta e pedra 
pomes/ polimento com cone de feltro e pedra 
pomes.
________________________________________

24. O plano de orientação tem como finalidade 
registrar todos os dados referentes a relações 
intermaxilar importantes a confecção de uma 
dentadura. Assinale a alternativa que compõe o 
plano de orientação:

a) Base de prova e dentes artificiais.
b) Plano de cera e modelo de estudo.
c) Modelo de estudo e dentes artificiais.
d) Base de prova e plano de cera.
________________________________________

25. Após a montagem dos dentes em cera na 
prótese total, deve ser realizada a escultura da 
parte gengival. Diante dessa afirmação assinale 
a alternativa que apresenta a sequência indicada 
para a escultura gengival:

a) Enceramento/ delineamento dos sulcos 
horizontais/ recorte do colo cervical/ esboço das 
bossas radiculares/ acabamento da escultura.
b) Enceramento/recorte do colo cervical/ 
delineamento dos sulcos horizontais/esboço das 
bossas radiculares /acabamento da escultura.
c) Enceramento/ esboço das bossas radiculares/ 
delineamento dos sulcos horizontais/ recorte do 
colo cervical/ acabamento da escultura.
d) Enceramento/ acabamento da escultura/ esboço 
das bossas radiculares/ delineamento dos sulcos 
horizontais/ recorte do colo cervical.
________________________________________

26.  A técnica do enceramento indireto é um 
processo no qual um padrão de cera é preparado 
sobre um troquel. Nesse contexto, assinale 
a alternativa que apresenta a opção de cera 
odontológica indicada para esse processo:

a) Cera para padrão de baixa fusão do tipo I média.
b) Cera para padrão de fundição do tipo II macia.
c) Cera utilidade.
d) Cera para padrão de fundição do tipo III média.
________________________________________

27. A lei 8.080, de 19 se Setembro 1990, dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, para a organização e para 
o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Dentro da lei estão 
regulamentados os campos de atuação do 
Sistema Único de Saúde, das alternativas a seguir, 
todas se referem aos campos de atuação do SUS, 

EXCETO:
a) Vigilância e orientação alimentar.
b) Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados.
c) Universalização do acesso aos serviços de 
saúde.
d) Ordenação da formação de recursos humanos 
na área da saúde.
________________________________________

28. Sabendo que a Lei 8.142, de 28 de Dezembro 
de 1990, dispõe sobre a participação da 
comunidade no Sistema Único de Saúde e dá 
outras providências, dentre as alternativas a seguir, 
é CORRETO afirmar que:

a) Só é possível a participação dos usuários do 
SUS nos Conselhos de Saúde, uma vez que nas 
conferências de saúde só participam os gestores 
de saúde dos municípios.
b) A Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos, 
podendo ser convocada extraordinariamente, pelo 
Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde.
c) O Conselho de Saúde é o responsável por 
propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes.
d) A Conferência de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política 
de saúde fora de seu nível correspondente. 
________________________________________

29. A Constituição da República Federativa do 
Brasil é a lei fundamental e suprema do Brasil, 
servindo de parâmetro de validade a todas as 
demais espécies normativas, situando-se no 
topo do ordenamento jurídico. Os artigos 196 a 
200 referem-se a saúde, mais especificamente, 
o artigo 198 descreve as diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. Sobre as diretrizes do SUS, das 
alternativas a seguir, qual é a CORRETA?

a) Não é permitida a participação da comunidade.
b) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades curativas.
c) Atendimento do indivíduo apenas na atenção 
primária.
d) É pregada a descentralização das ações e 
serviços públicos de saúde, com direção única em 
cada esfera do governo.
________________________________________

30. A portaria 2.488, de 21 de Outubro de 2011, 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica. 
Em seu anexo I são descritos os fundamentos 
e diretrizes da Atenção Básica. Tendo como 
referência a portaria referida, qual das alternativas 
descreve CORRETAMENTE um fundamento e 
diretriz da Atenção Básica:
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.

a) Ter território adstrito.
b) Possibilitar que apenas as populações mais 
carentes tenham acesso ao SUS.
c) Funcionar com uma porta de referência, não 
servindo como porta de entrada para o SUS.
d) O usuário é visto somente como paciente, não 
tendo importância a sua opinião.


