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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

M6 Técnico em Saúde Bucal
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

É sabido que o oeste catarinense e o sudoeste do 
Paraná começaram a ser ocupados, no início do século 
XIX, através da pecuária, em suas regiões de campo, 
pela criação extensiva em grandes propriedades. O 
resultante desse processo foi a rarefação da população 
em grandes espaços. Somente a partir de meados do 
século passado é que as áreas de florestas, que antes 
tinham permanecido praticamente intactas, passaram 
a ser ocupadas através do excedente populacional 
dos campos de criação de gado ou dos imigrantes 
provindos de outras partes do território nacional. Esse 
processo acabou constituindo a população cabocla 
com uma cultura e um modus vivendi próprios, e com 
a qual os imigrantes rio-grandenses iriam se defrontar.

As migrações visavam a ocupar o “espaço vazio” do 
oeste catarinense, dentro do projeto capitalista do 
governo, já que essa região era vista como perigosa e 
inóspita, um verdadeiro deserto a ser povoado para 
nele se produzir. As companhias colonizadoras, então, 
começaram a fazer investimentos e vender as glebas 
das áreas de florestas.

Nesse ínterim, entre os descendentes de imigrantes 
italianos do Rio Grande do Sul (Serra Gaúcha e regiões 
circunvizinhas), estava ocorrendo um fato conjuntural 
que veio ao encontro do interesse pela colonização 
do oeste catarinense. A estrutura fundiária das regiões 
de imigração rio-grandenses era baseada em peque-
nos lotes de terra. Essas pequenas propriedades não 
podiam mais ser desmembradas porque tornar-se-

-iam inviáveis economicamente. Daí o deserdamento 
sistemático e necessário, forçando os colonos e seus 
descendentes a novas migrações para novas colônias, 
onde se reproduziu o modelo fundiário anterior.

ZAMBIASI, José Luiz. Lembranças de velhos. Chapecó: Universitária 
Grifos, 2000, p. 28-29. [Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto o que se afirma em:

a. Check-square Os imigrantes originários do Rio Grande do Sul 
se defrontaram com a cultura cabocla no oeste 
de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

b. SQUARE Os imigrantes italianos pioneiros no oeste de 
Santa Catarina e sudoeste do Paraná ocuparam 
inicialmente as áreas de pastagem, próprias 
para a criação de gado.

c. SQUARE O confronto cultural entre migrantes caboclos e 
migrantes italianos no oeste de Santa Catarina 
tem relação com a disputa de terras na região.

d. SQUARE As companhias colonizadoras, ao perceber que 
havia excedentes populacionais na Serra Gaú-
cha, apropriaram-se ilegalmente de novas gle-
bas de terra no oeste catarinense e ganharam 
muito dinheiro.

e. SQUARE Inicialmente, o “espaço vazio” no oeste catari-
nense e sudoeste do Paraná era considerado 
inóspito e perigoso, razão pela qual as compa-
nhias colonizadoras não tinham interesse em 
nele investir.

2. Assinale a alternativa correta em relação ao texto 1.

a. SQUARE Os investimentos feitos por companhias de 
colonização, com fins capitalistas, impediram 
a ocupação de áreas desabitadas no oeste de 
Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

b. SQUARE Somente no início do século XIX, as áreas de 
florestas no oeste catarinense e sudoeste do 
Paraná foram ocupadas pelos excedentes 
populacionais provenientes da Serra Gaúcha.

c. SQUARE A transformação dos pequenos lotes em deser-
tos sistemáticos é um modelo fundiário que foi 
reproduzido nas novas terras pelos colonos e 
seus descendentes.

d. Check-square Os lotes na região de colonização italiana no 
Rio Grande do Sul, por serem minifúndios, não 
se sustentariam economicamente caso viessem 
a ser fatiadas em áreas menores.

e. SQUARE Os descendentes de imigrantes italianos do Rio 
Grande do Sul (Serra Gaúcha e regiões circun-
vizinhas) criaram um fato conjectural que veio 
de encontro aos interesses pela colonização do 
oeste catarinense.
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3. Relativamente ao texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Em “Esse processo acabou constituindo a 
população cabocla com uma cultura e um 
modus vivendi próprios […]”, o termo destacado 
se refere à ocupação de áreas de florestas por 
afrodescendentes em meados do século XX.

b. SQUARE Em “As migrações visavam a ocupar o “espaço 
vazio” do oeste catarinense, dentro do projeto 
capitalista do governo, já que essa região era 
vista como perigosa e inóspita […]”, o termo 
destacado serve para expressar uma relação de 
finalidade.

c. SQUARE Em “Daí o deserdamento sistemático e neces-
sário, forçando os colonos e seus descendentes 
a novas migrações para novas colônias […]”, 
o termo destacado pode ser substituído por 

“Ainda que”.
d. Check-square Em “O resultante desse processo foi a rarefação 

da população em grandes espaços”, o termo 
destacado se refere ao modo como se deu a 
ocupação territorial no oeste de Santa Catarina 
e sudoeste do Paraná no início do século XIX.

e. SQUARE Em “É sabido que o oeste catarinense e o 
sudoeste do Paraná começaram a ser ocupados, 
no início do século XIX, através da pecuária 
[…]”, o termo destacado pode ser substituído 
por “onde”.

4. Assinale a frase correta quanto à acentuação grá-
fica e à indicação de crase.

a. SQUARE Os críticos não deram a mínima importância 
aquela obra recem-lançada.

b. Check-square A tendência universalizante do Romantismo 
contrapõe-se, sem dúvida, à tendência indivi-
dualista e egocêntrica já observada.

c. SQUARE De norte à sul, em frente as bancas dos jornais, 
pessoas paravam para inteirar-se da horrível 
derrota atribuida ao mau desempenho da 
equipe de vôlei.

d. SQUARE Deram-me um sôco na boca do estômago e, 
depois de atirarem farinha a boca, me embria-
garam com eter.

e. SQUARE Essa explicação é idêntica a anterior à 
essa que eu inclui no relatório enviado a 
superintendência.

5. Assinale a frase correta quanto às normas da lín-
gua escrita padrão.

a. SQUARE Assim que você voltares do trabalho, passa no 
mercado e traze trezentas gramas de queijo.

b. SQUARE Quando tu chegar a portaria da loja dirija-se 
ao recepcionista que tiver portando o craxá do 
frigorífico.

c. SQUARE Hoje se iniciou, depois de seis meses de espera, 
as obras de alargamento das ruas dos bairros 
Gabiroba, Canastra e Quero-quero.

d. SQUARE Quando o espetáculo de fogos de artifícios 
acabam, apaga-se, uma a uma, discretamente, 
todas a luzes da torre da igreja.

e. Check-square No pampa, onde vive o homem da campanha, 
o cavalo, além de ser muito usado como meio 
de transporte, também é útil como instru-
mento de trabalho.

Aspectos do Município 5 questões

6. O município de Fraiburgo pertence à região turís-
tica do Vale do Contestado e é filiado à:

a. SQUARE Rota Internacional da Amizade.
b. SQUARE Rota da Amizade Interestadual.
c. SQUARE Rota Latina Convention e Bureau.
d. Check-square Rota da Amizade Convention e Visitors Bureau.
e. SQUARE Rota Interestadual da Amizade e Visitors Bureau.

7. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos no municí-
pio de Fraiburgo corresponde a:

a. SQUARE 58,1%.
b. SQUARE 68,1%.
c. SQUARE 89,1%.
d. SQUARE 91,8%.
e. Check-square 98,1%.
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12. Analise a frase abaixo, de acordo com a Lei Com-
plementar no 109, de 3 de março de 2010 do Municí-
pio de Fraiburgo (SC).

O serviço noturno, prestado em horário compreendido 
entre as     horas de um dia e     horas do dia 
seguinte, terá o valor hora acrescido de     , com-
putando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 21 • 6 • 10%
b. SQUARE 22 • 4 • 15%
c. Check-square 22 • 5 • 20%
d. SQUARE 23 • 6 • 30%
e. SQUARE 23 • 6 • 40%

13. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Lei Complementar no 109, de 3 de março de 2010 do 
Município de Fraiburgo (SC).

a. SQUARE A jornada de trabalho de 8 horas diárias deverá 
ser cumprida em 3 períodos.

b. Check-square O servidor perderá a remuneração do dia 
e dos repousos quando faltar ao serviço, 
injustificadamente.

c. SQUARE O estabelecimento de jornada de trabalho em 
turno único de 6 horas implicará redução pro-
porcional da remuneração e gerará direitos ao 
servidor.

d. SQUARE O ocupante de cargo em comissão é submetido 
ao regime de parcial dedicação ao serviço, não 
podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração.

e. SQUARE A carga horária não poderá ser superior a 
48 horas semanais, nem inferior a 18 horas 
semanais.

8. No município de Fraiburgo a porcentagem de 
domicílios com esgotamento sanitário adequado 
corresponde a:

a. SQUARE 60%.
b. Check-square 70%.
c. SQUARE 78%.
d. SQUARE 80%.
e. SQUARE 90%.

9. O cultivo de maçãs no município de Fraiburgo 
corresponde a qual porcentagem da produção 
brasileira?

a. Check-square 26%
b. SQUARE 29%
c. SQUARE 36%
d. SQUARE 40%
e. SQUARE 51%

10. Um dos símbolos do município de Fraiburgo é 
a Bandeira do Contestado, com 98,5 cm de altura e 
44 cm de largura.

Assinale a alternativa que apresenta o significado da 
cor amarela nesta bandeira.

a. SQUARE Governo municipal
b. SQUARE Campos e colheitas
c. Check-square Indústrias do município
d. SQUARE Extrativismo vegetal
e. SQUARE Religiosidade

Legislação Municipal 5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar no 109, de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), as 
faltas abonadas limitar-se-ão a:

a. Check-square 10 por ano.
b. SQUARE 15 por ano.
c. SQUARE 20 por ano.
d. SQUARE 25 por ano.
e. SQUARE 30 por ano.
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Conhecimentos Específicos 15 questões

16. Noções de primeiros socorros em ambientes de 
saúde são fundamentais.

Sobre os cuidados gerais para queimaduras, assinale a 
alternativa correta.

a. SQUARE Nunca retire adornos como pulseiras e relógios, 
mesmo quando não aderidos.

b. SQUARE Em casos de vestes pegando fogo, permita que 
a pessoa corra para apagar o fogo.

c. SQUARE Deve-se colocar manteiga, pó de café ou creme 
dental sobre a queimadura.

d. SQUARE Em caso de queimaduras extensas, retire as 
roupas aderidas e coloque a vítima debaixo 
do chuveiro durante 30 minutos. Após este 
período, retire as roupas molhadas e proteja 
seu corpo com um lençol ou pano limpo.

e. Check-square Em queimaduras de pequena extensão: colocar 
a parte queimada debaixo da água corrente 
fria, em jato suave, por aproximadamente dez 
minutos. Compressas úmidas e frias também 
são indicadas.

17. Para iniciar os primeiros socorros à vítima aciden-
tada ou em situação de urgência, o socorrista (aquele 
que prestará os primeiros socorros à vítima) deverá 
assumir o controle da situação rapidamente, obtendo 
todas as informações possíveis do ocorrido.

Para um atendimento tranquilo, o socorrista deverá 
seguir as seguintes regras:

1. Manter-se calmo.
2. Não pedir ajuda.
3. Não há necessidade de utilizar luvas para 

evitar contato direto com sangue ou outras 
secreções.

4. Trabalhar com segurança.
5. Usar bom-senso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

14. De acordo com a Lei Complementar no 109, de 3 de 
março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), o servi-
dor habilitado em concurso público e empossado em 
cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 
serviço público ao completar quanto tempo de efetivo 
exercício e após ser aprovado em estágio probatório?

a. SQUARE 18 meses
b. SQUARE 30 meses
c. SQUARE 1 ano
d. SQUARE 2 anos
e. Check-square 3 anos

15. De acordo com a Lei Complementar no 109, de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
a Remoção é:

a. SQUARE o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

b. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

c. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

d. Check-square o deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, para exercício das funções em diversos 
locais no âmbito municipal.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.
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21. Ergonomia é o estudo técnico da relação entre 
o trabalhador e o equipamento de trabalho ou meio 
em que ocorre esse trabalho. O conhecimento de 
ergonomia durante o atendimento odontológico é 
fundamental para evitar posturas e movimentos não 
produtivos e inadequados.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
recomendações ergonômicas em odontologia.

a. Check-square Adotar como hábito diário exercícios aeróbicos 
de alongamento.

b. SQUARE Torcer a cabeça sempre que necessário para 
visualizar melhor o atendimento do paciente, 
permanecendo nesta posição por no máximo 
30 minutos.

c. SQUARE Quando sentado no mocho, os pés devem ser 
apoiados nas rodinhas do próprio mocho.

d. SQUARE Os instrumentos de uso frequente devem estar 
posicionados o mais longe possível do atendi-
mento, para que seja necessário se esticar em 
diferentes posições para alcançá-los.

e. SQUARE Permanecer em posturas estáticas durante 
longos períodos.

22. Assinale a alternativa que indica corretamente 
material amplamente utilizado em técnicas de prote-
ção do processo dentina-polpa, como por exemplo, 
em capeamentos pulpares diretos.

a. SQUARE Eugenol
b. Check-square Hidróxido de cálcio
c. SQUARE Paramonoclorofenol canforado
d. SQUARE Hipoclorito de sódio 5%
e. SQUARE Clorexidina

23. Assinale a alternativa que apresenta cor-
retamente radiografias extraorais de interesse 
odontológico.

a. SQUARE Oclusal e Panorâmica
b. SQUARE Interproximal e Periapical
c. Check-square Telerradiografia Frontal e Panorâmica
d. SQUARE Interproximal e Telerradiografia Frontal
e. SQUARE Telerradiografia Lateral e Oclusal

18. Na Odontologia, os processos de esterilização 
indicados são os métodos físicos e químicos.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
um método químico de esterilização.

a. SQUARE Estufa
b. SQUARE Autoclave
c. SQUARE Álcool 70%
d. Check-square Gás de óxido de etileno
e. SQUARE Hipoclorito de sódio 1%

19. Assinale a alternativa correta sobre a validade de 
esterilização e armazenamento do instrumental estéril.

a. SQUARE Os instrumentais devem ser armazenados em 
armário sem portas.

b. Check-square O local de armazenamento deve ser limpo e 
organizado periodicamente, além de protegido 
da poeira.

c. SQUARE O tipo de embalagem utilizado e os métodos 
de esterilização não interferem na validade da 
esterilização.

d. SQUARE O instrumental estéril pode ser armazenado 
com outros objetos, desde que estes estejam 
limpos.

e. SQUARE Pacotes armazenados que apresentem sinais 
de umidade devem ser colocados ao calor para 
evaporação da umidade.

20. A transmissão de infecções na prática odontoló-
gica pode ocorrer por via aérea.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
medidas preventivas que podem ser tomadas para evi-
tar a transmissão de infecções (medidas relacionadas 
unicamente à transmissão de infecções por via aérea).

a. SQUARE Manter o ambiente fechado.
b. SQUARE Manter os cabelos presos durante o 

atendimento.
c. SQUARE Sempre usar o jato de Spray da seringa tríplice.
d. SQUARE Empregar luvas de borrachas durante a lavação 

do instrumental.
e. Check-square Usar o dique de borracha (isolamento absoluto) 

sempre que o procedimento permitir.
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27. Os testes pulpares são utilizados como recursos 
suplementares do exame clínico com o intuito de 
avaliar o estado pulpar do elemento dental.

Os agentes mais amplamente utilizados para diagnós-
tico das alterações pulpares são:

a. SQUARE Agentes clareadores.
b. SQUARE Agentes anestésicos.
c. SQUARE Agentes de percussão.
d. SQUARE Agentes de oximetria.
e. Check-square Agentes térmicos.

28. A limpeza mecânica conseguida através da esco-
vação e de outros agentes de limpeza interproximal 
constitui o principal meio, o mais acessível e o mais 
difundido como eficaz no controle do biofilme dental.

Sobre essa limpeza, é correto afirmar:

1. A remoção periódica do biofilme dental por 
um profissional não auxilia o controle do bio-
filme supragengival.

2. A remoção frequente do biofilme dental pelo 
próprio indivíduo representa a maior chance 
disponível para evitar a instalação e progres-
são das doenças periodontais.

3. A remoção do biofilme dental pelo próprio 
indivíduo deve ser realizada no mínimo qua-
tro vezes ao dia para que seja efetiva na pre-
venção das doenças periodontais.

4. A raspagem supra e subgengival, assim como 
a remoção de fatores retentivos de biofilme/
placa, fazem parte do tratamento de controle 
profissional do biofilme.

5. A escova interdental nunca está indicada no 
controle individual do biofilme.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

24. As proteções do complexo dentina-polpa consis-
tem na aplicação de um ou mais agentes protetores, 
tanto em tecido dentinário quanto diretamente sobre 
a polpa que sofreu exposição, a fim principalmente de 
manter a vitalidade desses órgãos.

Assinale a alternativa correta sobre as técnicas de 
proteção deste complexo.

a. SQUARE As proteções indiretas caracterizam-se pela 
aplicação de um agente selador diretamente 
sobre o tecido pulpar exposto.

b. Check-square As proteções diretas caracterizam-se pela 
aplicação de um agente protetor diretamente 
sobre o tecido pulpar exposto.

c. SQUARE As proteções pulpares indiretas caracterizam-se 
pela aplicação de um agente forrador direta-
mente sobre o tecido pulpar exposto.

d. SQUARE As proteções pulpares diretas representam a 
aplicação de agentes seladores, forradores e/ou 
bases protetoras nas paredes cavitárias.

e. SQUARE As proteções pulpares diretas e indiretas con-
sistem na aplicação de um agente protetor 
diretamente sobre o tecido pulpar exposto. A 
diferença é que na proteção direta essa apli-
cação ocorre no mesmo dia da exposição e na 
indireta, ocorre uma semana depois.

25. O espaço no interior dos dentes onde se aloja a 
polpa é denominado:

a. SQUARE Periodonto.
b. SQUARE Endodontia.
c. SQUARE Forame apical.
d. Check-square Cavidade pulpar.
e. SQUARE Túbulos dentinários.

26. Assinale a alternativa que apresenta, respectiva-
mente, o limite superior e o limite lateral da cavidade 
oral.

a. SQUARE Maxila e bochechas
b. SQUARE Maxila e mandíbula
c. Check-square Palato duro e bochechas
d. SQUARE Palato duro e palato mole
e. SQUARE Palato mole e istmo das fauces
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

29. Qual dos instrumentais elencados abaixo é utili-
zado, por exemplo, para detectar tártato ou sangra-
mento e determinar a profundidade de bolsas perio-
dontais, durante o exame clínico periodontal?

a. SQUARE Sonda Nabers
b. SQUARE Sonda Muller
c. SQUARE Sonda Hollemback
d. Check-square Sonda milimetrada
e. SQUARE Sonda exploradora

30. Sobre a anatomia dos elementos dentais, é cor-
reto afirmar:

1. O primeiro molar superior apresenta normal-
mente 3 raízes bem diferenciadas.

2. O primeiro molar inferior apresenta normal-
mente 2 raízes bem diferenciadas.

3. Os pré-molares superiores, quando apresen-
tam duas raízes, normalmente uma raiz é 
vestibular e a outra é palatal.

4. Os incisivos inferiores nunca apresentam duas 
raízes.

5. O segundo molar superior e o segundo molar 
inferior apresentam normalmente duas raízes, 
uma distal e outra mesial.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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