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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 atribuído a Luis Fernando Veríssimo a 
seguir e responda às questões de 1 a 6: 

 Acho a maior graça. Tomate previne 
isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, 
chocolate faz mal, um cálice diário de vinho não 
tem problema, qualquer gole de álcool é nocivo, 
tome água em abundância, mas não exagere… 
Diante desta profusão de descobertas, acho mais 
seguro não mudar de hábitos.  Sei direitinho o que 
faz bem e o que faz mal pra minha saúde. Prazer 
faz muito bem. Dormir me deixa 0 km. Ler um bom 
livro faz-me sentir novo em folha. Viajar me deixa 
tenso antes de embarcar, mas depois rejuvenesço 
uns cinco anos.Viagens aéreas não me incham as 
pernas; incham-me o cérebro, volto cheio de idéias. 
  Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver pessoas 
tendo acessos de estupidez me embrulha o 
estômago. Testemunhar gente jogando lata de 
cerveja pela janela do carro me faz perder toda 
a fé no ser humano. Caminhar faz bem, dançar 
faz bem, ficar em silêncio quando uma discussão 
está pegando fogo, faz muito bem! Você exercita 
o autocontrole e ainda acorda no outro dia sem se 
sentir arrependido de nada. 
  Acordar de manhã arrependido do que 
disse ou do que fez ontem à noite é prejudicial à 
saúde! E passar o resto do dia sem coragem para 
pedir desculpas, pior ainda. Não pedir perdão pelas 
nossas mancadas dá câncer, não há tomate ou 
mussarela que previna. 

01. A respeito do sentido global do texto, assinale 
a alternativa que apresenta a interpretação mais 
adequada. 

a) O autor apresenta uma visão que defende que a 
prevenção de males à saúde está associada muito 
mais a comportamentos do que a ter que evitar isso 
ou tomar aquilo. 
b) O objetivo central do texto é abordar os benefícios 
e malefícios do consumo de chocolate, tomate, 
cebola e vinho.
c) Saber viver bem é fácil: basta evitar certos tipos 
de alimentos e abusar daqueles que fazem bem à 
saúde!
d) Cada ser humano sabe o que é melhor para si, 
mas chocolate, tomate, cebola e vinho fazem bem 
à saúde de todos. 
________________________________________
02. Na frase “Tomate previne isso”, o termo “isso” 
funciona sintaticamente como: 

a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Verbo.
d) Adjunto adnominal.

03. É correto afirmar que os verbos “acho”, “sei”, 
“rejuvenesço” estão conjugados:

a) Na terceira pessoa do plural, no caso, as pessoas 
em geral. 
b) Na primeira pessoa do plural, no caso, nós todos.
c) Na segunda pessoa do singular, no caso, você.
d) Na primeira pessoa do singular, no caso, o próprio 
autor do texto. 
________________________________________
04. No trecho “um cálice diário de vinho”, o termo 
“diário” é um adjetivo que significa “por dia”. Assinale 
a alternativa em que este termo NÃO funciona como 
um adjetivo.

a) Quando ela estava em casa costumava dedicar-
se ao seu estudo diário.
b) O maior desafio diário é levantar-se sempre de 
bom humor.
c) O exercício físico diário é o único possível de 
alcançar bons resultados. 
d) O departamento de imprensa é o responsável 
pela publicação do diário oficial.
________________________________________
05. Assinale a alternativa que indica corretamente 
que figura de linguagem é empregada na expressão 
“Dormir me deixa 0 km”. 

a) Metáfora, pois compara e faz alusão a um carro 
novo.
b) Hipérbole, pois contradiz o efeito de dormir.
c) Antítese, pois exagera o efeito de dormir.
d) Metonímia, pois não se relaciona ao fato de 
dormir. 
________________________________________
06. A respeito do acento em “idéias”, na frase “volto 
cheio de idéias”, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O acento está presente pois o texto foi escrito 
anteriormente ao Novo Acordo Ortográfico, sendo 
“ideias”, sem acento, o correto a partir do novo 
acordo. 
b) O termo está correto dessa forma, mesmo após o 
Novo Acordo Ortográfico, sendo pronunciado com a 
segunda sílaba forte “i” em “i-de-i-as”.
c) O acento permaneceu após o Novo Acordo 
Ortográfico, sendo facultativo seu uso ou não na 
palavra em questão.
d) O acento está incorreto pois, após o Novo Acordo 
Ortográfico, a palavra em questão deve ser grafada 
com acento grave.
________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Uma forma alternativa à porcentagem de se 
representar uma parcela do todo, quando a parcela 
é muito pequena, é a “parte por milhão” (ppm). 
Sabendo que 104 partes por milhão representam 
1%, quantas ppm correspondem a 0,05%?
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a) 5.104.
b) 500.
c) 5.103.
d) 200.
________________________________________
08. Um hexágono regular é composto por seis 
triângulos equiláteros, como na figura abaixo. Qual 
a área deste hexágono, considerando que a medida 
de todos os seus lados é de 2cm?
 
a) cm2.

b)  cm2.

c) cm2.

d) 12cm2.

________________________________________
09. Três pedreiros podem levantar duas paredes em 
um dia. Assumindo que todos trabalham na mesma 
velocidade, quantos pedreiros são necessários 
para levantar oito paredes em dois dias?

a) 3 pedreiros.
b) 6 pedreiros.
c) 8 pedreiros.
d) 9 pedreiros.
________________________________________
10. Em um balanço de estoque realizado por uma 
loja, foi estipulado como aceitável uma divergência 
de 3% entre a quantidade de produtos contados no 
estoque e quantos estavam indicados no sistema 
eletrônico. Se o sistema indicava a existência 
de 2600 itens no estoque, quantos itens, no 
mínimo, deveriam estar no estoque para suprir as 
expectativas?

a) 78.
b) 780.
c) 2597.
d) 2522.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________
11. Leia a seguinte notícia, publicada em novembro 
do ano passado, e marque a alternativa que contém 
o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“A exoneração do juiz federal _________ foi 
publicada hoje no Diário Oficial da União. Ele 
assumirá o super Ministério da Justiça, que agregará 
a Segurança Pública e parte do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras. Também deve 
participar da equipe de transição do novo governo. 
Em substituição a ele no comando dos processos 
da Operação Lava Jato ficará temporariamente a 
juíza Gabriela Hardt”. 
(Agência Brasil, 19/11/2018, com adaptações).

a) Dias Toffoli.
b) Joaquim Barbosa.
c) Gilmar Mendes.
d) Sergio Moro.
________________________________________
12. Em relação à economia nacional, analise as 
opções a seguir e assinale a que NÃO indica um 
dos principais produtos exportados atualmente pelo 
Estado do Paraná.

a) Eletrônicos.
b) Frango.
c) Milho.
d) Soja.
________________________________________
13. Analise a seguinte narrativa sobre o início 
da imigração japonesa no Paraná e assinale a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna.

“Até o início do século ___, a maioria dos 
paranaenses nunca tinha sequer visto um japonês. 
Os registros da presença nipônica pelo estado 
antes disso são raros e pontuais. Somente 
naquela época é que três aventureiros chamaram 
a atenção dos curitibanos de outrora. Com seus 
traços orientais típicos, Eihati Sakamoto, Jintaro 
Matsuoka e Shinkichi Arikawa atraíram os olhares 
de praticamente toda a sociedade. Até então, pouco 
se conhecia sobre a etnia japonesa, seus costumes, 
seu idioma e seu alfabeto”. 
(Revista Ideias, 05/03/18, com adaptações).

a) 16.
b) 18.
c) 20.
d) 22.
________________________________________
14. O Reino Unido da Grã-Bretanha é uma união 
política formada por quatro países constituintes. 
Analisa as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO indica um desses países.

a) Dinamarca.
b) Escócia.
c) Inglaterra.
d) Irlanda do Norte.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

15. O cimento de ionômero de vidro é um material 
que tem sido cada vez mais empregado na Saúde 
Pública, pois está diretamente relacionado à 
promoção de saúde pelas suas características de 
liberação de flúor. Em relação à manipulação do 
cimento de ionômero de vidro, assinale a alternativa 
CORRETA:
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a) Para que a gota seja corretamente dispensada, 
o frasco deve estar paralelo à superfície da placa 
de vidro.
b) É indicado que o pó seja dividido em quatro 
partes.
c) O material deve possuir aparência opaca.
d) O material não deve ser espatulado, e sim 
aglutinado.
________________________________________

16. Os agentes utilizados para base cavitária são 
conhecidos no meio odontológico como cimentos, 
e existem muitos tipos disponíveis comercialmente, 
um deles é o cimento de óxido de zinco e eugenol. 
Em relação à manipulação deste material, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) O frasco de pó deve ser agitado antes de 
proporcioná-lo.
b) A proporção é de uma parte de pó para três 
porções de líquido.
c) O pó deve ser divido em três partes iguais.
d) O tempo de manipulação recomendado pelo 
fabricante varia de 90-120 segundos.
________________________________________
17. Agulhas e outros objetos perfurocortantes 
descartáveis contaminados, como lâminas de 
bisturi, fios ortodônticos e vidro quebrado podem 
ser causadores de infecções cruzadas. Em relação 
ao manejo de perfurocortantes contaminados, é 
CORRETO afirmar: 

a) Os recipientes para objetos cortantes devem 
estar localizados o mais distante possível do local 
de descarte imediato.
b) Não é recomendado reencapar agulhas usadas 
por qualquer técnica que envolva o direcionamento 
da ponta para qualquer parte do corpo.
c) É recomendado cortar ou dobrar as agulhas 
antes do descarte.
d) É recomendado reencapar agulhas usadas 
utilizando as duas mãos.
________________________________________
18. Os instrumentos restauradores são utilizados 
basicamente para manipular os materiais de 
restauração dental até que reflitam a anatomia 
normal do dente. Assinale a alternativa que 
apresenta um instrumento classificado como 
restaurador:

a) Enxada.
b) Explorador.
c) Condensador.
d) Escavador.
________________________________________
19.  Apesar de muitos dentistas estarem em 
transição para as técnicas radiográficas digitais, 
um número significativo de profissionais 
continuam usando técnicas baseadas em filmes 

convencionais. A equipe auxiliar deve entender 
completamente os procedimentos necessários 
para processar filmes em alta qualidade de 
diagnóstico de imagens odontológicas. A 
ordem cronológica CORRETA para um correto 
processamento manual de filmes convencionais é:

a) Solução reveladora, água, solução fixadora, 
água.
b) Água, solução reveladora, solução fixadora, 
água.
c) Solução fixadora, água, solução reveladora, 
água.
d) Água, solução fixadora, água, solução 
reveladora.
________________________________________
20. O preparo cavitário é o processo de remoção 
de estruturas dentárias doentes, deixando 
uma quantidade limitada de estrutura do dente 
saudável para manter a restauração. Em relação 
às classificações dos preparos cavitários, é 
CORRETO afirmar:

a) A cavidade classe I envolve as fóssulas, fissuras 
e superfícies proximais de pré-molares e molares.
b) A cavidade classe II envolve superfícies 
interproximais dos incisivos e caninos.
c) A cavidade classe III envolve até três superfícies 
de dentes posteriores.
d) A cavidade classe V envolve o terço gengival da 
superfície vestibular ou lingual de qualquer dente.
________________________________________
21. Uma das responsabilidades mais importantes 
de um Técnico em Saúde Bucal é processar o 
instrumental contaminado e outros itens de cuidado 
ao paciente para que possam ser reutilizados. De 
acordo com os Centros para Controle e Prevenção 
de Doenças, NÃO é um item de cuidado ao 
paciente classificado como crítico:

a) Fórceps.
b) Condensadores de amálgama.
c) Bisturis.
d) Cinzéis ósseos.
________________________________________
22. Desde a década de 1950 o flúor vem sendo 
usado como a principal arma de combate contra 
a cárie dentária, retardando o processo de 
desmineralização e melhorando a remineralização 
na superfície do dente. Em relação à utilização no 
flúor, é INCORRETO afirmar:

a) O flúor tópico está disponível em produtos de 
higiene bucal para o lar como pastas fluoretadas e 
enxaguantes bucais.
b) Crianças menores de 6 ou 7 anos devem ter 
sua escovação supervisionada porque a ingestão 
de flúor pode causar fluorose.
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c) Os vernizes e géis fluoretados são indicados 
para pacientes de alto risco à cárie e possuem 
ação sistêmica.
d) Os pacientes devem ser instruídos para não 
comer ou beber por cerca de 30 minutos após 
terem usado o enxaguante bucal fluoretado.
________________________________________
23. Os pacientes não podem remover toda a 
placa dentária diariamente, mas a placa pode ser 
controlada com escovação e uso do fio dental. 
O Técnico em Saúde Bucal pode trabalhar junto 
com o paciente para desenvolver um programa 
de saúde oral estratégico para que a rotina seja 
seguida em casa. Em relação às instruções de 
higiene oral, é CORRETO afirmar:

a) Quando usado de forma apropriada, o fio dental 
remove a placa bacteriana e reduz o sangramento 
interproximal.
b) O fio dental deve ser utilizado depois da 
escovação.
c) Os pacientes devem ser orientados a esfregar 
vigorosamente os dentes.
d) Os bebês devem iniciar a escovação após a 
erupção dos molares decíduos.
________________________________________
24. A cárie dental ocorre quando estão presentes 
na boca mais agentes causadores da doença do 
que protetores, porém o processo de cárie pode 
ser interrompido ou prevenido caso técnicas 
preventivas sejam utilizadas de maneira correta. 
Dentre as alternativas a seguir, NÃO é uma técnica 
preventiva para controle da cárie:

a) Redução de carboidratos fermentáveis na dieta.
b) Aumento do fluxo salivar.
c) Selantes de fóssulas e fissuras.
d) Raspagem do cálculo dentário.
________________________________________
25. As resinas compostas, como qualquer outro 
material restaurador, têm melhor desempenho 
clínico quando as técnicas de preparo cavitário 
e restauradoras são corretamente seguidas. 
Assinale a alternativa que apresenta a ordem 
cronológica CORRETA da técnica de restauração 
com resinas compostas:

a) Condicionamento ácido, proteção do complexo 
dentinopulpar, inserção da resina composta, 
aplicação do sistema adesivo.
b) Proteção do complexo dentinopulpar, 
condicionamento ácido, inserção da resina 
composta, aplicação do sistema adesivo.
c) Proteção do complexo dentinopulpar, 
condicionamento ácido, aplicação do sistema 
adesivo, inserção da resina composta.
d) Aplicação do sistema adesivo, proteção do 
complexo dentinopulpar, condicionamento ácido, 
inserção da resina composta.

26. O desenvolvimento de ações para a promoção 
da saúde bucal no âmbito público e/ou privado são 
relevantes para a maximização da qualidade de 
vida das pessoas. Técnicos em Saúde Bucal são 
fundamentais no desenvolvimento de ações que 
buscam coletivamente, através da educação em 
saúde, inibir fatores que cooperam para aumentar 
a demanda de doenças bucais. São competências 
do Técnico em Saúde Bucal, EXCETO:

a) Realizar preparos cavitários, de acordo com a 
indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.
b) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar 
a prevenção das doenças bucais por meio da 
aplicação tópica do flúor, conforme orientação do 
cirurgião-dentista.
c) Realizar fotografias e tomadas de uso 
odontológico exclusivamente em consultórios ou 
clínicas odontológicas.
d) Realizar isolamento do campo operatório.
________________________________________

27. O Brasil Sorridente é o programa do governo 
federal que tem mudado a atenção da saúde bucal 
no Brasil, de modo a garantir ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde bucal da 
população brasileira, o Brasil Sorridente reúne 
uma série de ações para ampliação do acesso 
ao tratamento odontológico gratuito, por meio do 
Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa 
que apresenta o responsável pelo atendimento 
especializado de alta complexidade no Programa 
Brasil Sorridente:

a) Centros de Especialidades Odontológicas. 
b) Assistência Hospitalar.
c) Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias.
d) Programa Saúde na Escola.
________________________________________

28. A Política Nacional de Saúde Bucal aponta 
para uma reorganização da atenção em saúde 
bucal em todos os níveis de atenção, tendo o 
conceito do cuidado como eixo de reorientação do 
modelo, respondendo a uma concepção de saúde 
não centrada somente na assistência aos doentes, 
mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de 
vida. De acordo com a Política Nacional de Saúde 
Bucal, o desenvolvimento de ações na perspectiva 
do cuidado em saúde bucal tem os seguintes 
princípios, EXCETO:

a) Vínculo.
b) Acolhimento.
c) Responsabilidade Profissional.
d) Gestão Meritocrática.
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29. As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, 
obedecendo aos seguintes princípios, EXCETO:

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência.
b) Centralização político-administrativa.
c) Participação da comunidade.
d) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
________________________________________
30. Dada a sua formação, o Técnico em Saúde 
Bucal é credenciado a compor a equipe de saúde, 
desenvolver atividades auxiliares em Odontologia 
e colaborar em pesquisas. De acordo com a Lei 
Federal nº 11.889/2008, é VEDADO ao Técnico 
em Saúde Bucal: 

a) Exercer a atividade de forma autônoma.
b) Remover suturas.
c) Supervisionar, sob delegação do cirurgião-
dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal.
d) Exercer suas competências no âmbito hospitalar.

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.


