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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
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Oito minutos de aflição, pena, surpresa, alívio, revolta: esse é o melhor jeito de resumir 

o vídeo que viralizou em 2015 ao mostrar uma equipe de biólogos retirando algo da narina de 

uma tartaruga, que sangra e guincha de dor. No início da gravação, feita pela bióloga marinha 

Christine Figgener, na Costa Rica, a cientista e seus colegas suspeitam que há um parasita 

instalado ali. Mas logo identificam que a causa do sofrimento do bicho é, na verdade, um 

canudinho de plástico inteiro. O vídeo, hoje com 35 milhões de visualizações no YouTube, tornou 

o canudo, de repente, o inimigo número 1, exemplo máximo do uso ______ e desnecessário de 

plástico que permeia o nosso ______. “Morte aos canudinhos”, declararam ONGs e ecologistas. 

Influenciadores digitais fizeram coro e tornaram cool você ter seu próprio canudo – só que de 

metal, vidro ou bambu.  

Em algumas metrópoles, a administração pública entrou na onda. Seattle, nos Estados 

Unidos, baniu os canudos em julho de 2018; no mesmo mês, o Rio de Janeiro tornou-se a 

primeira cidade brasileira a ______. Na Europa, o Parlamento Europeu aprovou, em março deste 

ano, uma lei que barra não só canudos, mas também cotonetes, copos, pratos e talheres de 

plástico em todos os países da União Europeia. A medida começa a valer em 2021. 

A intenção do movimento, claro, é nobre – e a preocupação com a poluição de plásticos 

............ em boa hora. Nada menos do que 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos são 

despejados nos oceanos por ano, segundo um relatório do grupo Ocean Conservancy, feito em 

parceria com a consultoria McKinsey. O documento estima que, desde 1950, quando o plástico 

passou a ser produzido e usado em larga escala, os grandes mares do planeta acumularam 150 

milhões de toneladas do material. Estudos ............  que, no ritmo atual de produção e descarte, 

em 2050 haverá mais plástico (em toneladas) do que peixes no mar. 

O problema é que o canudo representa pouco – muito pouco – nesse panorama. Pode até 

parecer que não: ele é o sétimo tipo de lixo mais encontrado nas praias do mundo, ranking do 

qual as bitucas de cigarro são as campeãs. Mas isso em número de unidades coletadas, não em 

toneladas de plástico lançadas no oceano. Quando falamos no volume total de lixo plástico 

gerado no mundo, os canudos representam uma porção minúscula. A maior parte do plástico 

produzido (e descartado), em volume, vem de embalagens, muitas delas de comida. Cientistas 

ligados à CSIRO, agência de pesquisa australiana, calcularam que o número de canudinhos 

espalhados pelas áreas costeiras do planeta chega a 8,3 bilhões. Parece uma quantidade 

enorme; contudo, um canudo de plástico pesa, em média, 0,42 grama. Ou seja: mesmo que 

todos esses bilhões de canudos fossem lançados ao mar, eles representariam apenas 0,043% 

das 8 milhões de toneladas despejadas anualmente no oceano.  

   Os canudos tampouco estão entre as maiores ameaças aos animais marinhos; pelo menos 

é o que indica a ciência. Os mesmos pesquisadores da CSIRO publicaram, em 2016, um estudo 

que investigou o impacto do lixo do mar na saúde e na segurança dos bichos que vivem ali. 

Foram recrutados 247 especialistas, que atuam em áreas como conservação ambiental, biologia 

marinha e poluição das águas. Eles avaliaram o risco de tartarugas, pássaros e mamíferos 

marinhos enroscarem-se, ingerirem ou se contaminarem com os itens de plástico mais 

encontrados nas praias mundo afora – entre eles, o canudo. Os voluntários concordaram que o 

emaranhamento é, de longe, a situação mais perigosa para os bichos – mas os canudos 

estavam entre as ameaças de menor risco nesse aspecto. O maior perigo estava concentrado 

nas redes e linhas de pesca jogadas no mar.  
A maior parte das pessoas que apoiam a proibição dos canudos sabe que eles não são os 

principais vilões do meio ambiente – mas ........... a medida como um “primeiro passo”. É uma 

visão otimista, mas, sem lidar melhor com o destino final do lixo, é praticamente impossível 

fazer qualquer diferença no meio ambiente. 

 
Texto adaptado especialmente para esta prova. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-

guerra-dos-canudos/ 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4wH878t78bw
https://super.abril.com.br/especiais/a-guerra-dos-canudos/
https://super.abril.com.br/especiais/a-guerra-dos-canudos/
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 

tracejadas das linhas 07, 08 e 13. 

 

A) excessivo – dia a dia – proibi-los 

B) excecivo – dia-a-dia – os proibir 

C) escecivo – dia-dia – proibir eles 

D) excessivo – dia à dia – proibir-lhes 

E) ecessivo – dia a dia – proibí-los 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa cujas formas verbais completem, correta e respectivamente, 

as lacunas pontilhadas das linhas 17, 21 e 45. 

 

A) vêm – prevém – vêem 

B) vem – prevêm – vêm 

C) vem – preveem – veem 

D) veem – prevêem – vem 

E) vêm – prevem – vêm 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa correta sobre o que o texto informa. 

 

A) Um vídeo em que biólogos retiram um canudinho de plástico da narina de uma tartaruga 

desencadeou uma enorme campanha mundial pela retirada de lixo do mar. 

B) Algumas metrópoles, como o Rio de Janeiro, proibiram o uso de materiais plásticos, como 

canudinhos, copos e cotonetes. 

C) O canudo de plástico é, reconhecidamente, o maior vilão do meio ambiente, principalmente dos 

oceanos. 

D) As redes e linhas de pesca, nas quais os animais marinhos podem se emaranhar, são mais 

perigosas para esses animais do que outros objetos, como os canudinhos de plástico. 

E) A maior parte do lixo plástico encontrado no mar é composta de embalagens de cigarro. 

 

 

QUESTÃO 04 – Sobre o fragmento A intenção do movimento, claro, é nobre (l. 16), é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) O sujeito é simples. 

B) O predicado é nominal. 

C) “nobre” é um predicativo. 

D) “claro” é um aposto. 

E) “do movimento” é adjunto adnominal. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – Luciana quer buscar melhorias para algumas questões que ela identificou no 

Município. Sabendo que todas são passíveis de execução, qual delas demorará mais para ser 

realizada, pois, de acordo com a Lei Orgânica, envolve o Estado e a União? 
 

A) Instalação de um ponto de táxi em seu bairro. 

B) Promoção de um programa de construção de moradias no bairro, bastante humilde, onde sua 

amiga reside. 

C) Sinalização de PARE em um cruzamento por onde passam muitos veículos na hora do rush. 

D) Fechamento de um estabelecimento comercial que teve a licença revogada e ainda está em 

funcionamento. 

E) Alteração do itinerário de uma linha de ônibus, para que possibilite a instalação de um ponto de 

parada mais perto da escola que seu filho estuda. 
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QUESTÃO 06 – Rubens é servidor estável. Após sete anos de serviços prestados, o cargo que 
ocupa será extinto. Conforme com a Lei nº 300/2001, Rubens será: 

 

A) Demitido. 

B) Exonerado. 

C) Colocado em disponibilidade. 

D) Encaminhado para afastamento. 

E) Aposentado compulsoriamente. 

 

 

QUESTÃO 07 – Quanto ao segurado, NÃO é um benefício compreendido pelo Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Congonhinhas: 

 

A) Pensão por morte. 

B) Aposentadoria por invalidez permanente. 

C) Aposentadoria compulsória por implemento de idade. 

D) Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. 

E) Aposentadoria voluntária por idade. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise as afirmações a seguir acerca dos regramentos constantes na Lei nº 

305/2001, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O servidor efetivo ocupante de cargo comissionado terá direito à progressão na carreira, após 

avaliação de desempenho, ainda que seus efeitos financeiros não sejam imediatamente 

sentidos. 

(  ) Os servidores efetivos nomeados para exercer função de confiança, com direito à percepção de 

função gratificada, perceberão a gratificação cumulativamente com os vencimentos de seu cargo 

efetivo. 

(  ) Os servidores públicos, quando nomeados para cargo em comissão, receberão apenas os 

vencimentos deste, podendo, entretanto, optar pelo vencimento de seu cargo efetivo. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – F. 

B) V – V – V. 

C) F – V – V. 

D) V – F – F. 

E) F – F – V.  

 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, para inserir um comentário em um documento, é possível encontrar 

a opção em duas guias, quais sejam: 
 

A) Revisão e Arquivo. 

B) Arquivo e Ferramentas. 

C) Inserir e Ferramentas. 

D) Revisão e Inserir. 

E) Ajuda e Inserir. 
 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível mesclar células, quando necessário, organizando o 

conteúdo de uma planilha para que fique visualmente mais bonito. Essa funcionalidade está 

disponível na guia: 
 

A) Inserir. 

B) Página Inicial. 

C) Ferramentas. 

D) Configurações. 

E) Revisão. 
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QUESTÃO 11 – Sobre o aplicativo Lixeira do Windows 10, analise as assertivas abaixo: 
 

I. É possível definir o tamanho máximo disponível na Lixeira. 

II. É possível desinstalar aplicativos pela Lixeira. 

III. Não é possível configurar a Lixeira para remover arquivos imediatamente quando excluídos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 12 – No Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é possível limpar: 
 

I. Dados de navegação. 

II. Programas do windows não utilizados. 

III. Cookies. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa correta sobre a técnica de escovação dentária de Bass. 

 

A) Deve ser executada por meio de movimentos circulares nas faces vestibular e lingual ou palatina 

de todos os dentes. No seguimento anterior lingual, a escova deve ser posicionada verticalmente. 

B) A escova deve ser posicionada em um ângulo de 45º em relação ao eixo longitudinal dos dentes. 

Os movimentos de escovação devem ser curtos e vibratórios, sem força excessiva e no sentido 

anteroposterior. É indicada para pacientes com doença periodontal. 

C) Cerdas posicionadas em ângulo de 90º em relação ao dente, escova descolada para distal e mesial 

em movimento de esfregação. É indicada para pacientes sem instruções de outras técnicas. 

D) A escova deve ser posicionada em um ângulo reto em relação aos dentes. Realizam-se movimentos 

circulares suaves em todas as superfícies dos dentes, com exceção da face mastigatória, na qual 

devem ser realizados movimentos anteroposteriores. 

E) Não há uma execução específica para essa técnica de escovação, que consiste na realização de 

movimentos giratórios no sentido coronal, com as cerdas da escova posicionadas a 45º em relação 

a todas as faces dos dentes. É corretamente indicada para pré-escolares e pacientes com 

dificuldades motoras. 

 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre a técnica de posicionamento dos filmes 

radiográficos durante a tomada radiográfica periapical. 

 
A) O lado de exposição do filme radiográfico deve estar voltado para o feixe de raios x, com o picote 

voltado para o plano oclusal. 

B) Para radiografar os dentes incisivos e caninos, o filme radiográfico deve estar na posição vertical. 

C) Para radiografar os dentes pré-molares e molares, o filme radiográfico deve estar na posição 

vertical. 

D) A borda do filme radiográfico deve ultrapassar em 5mm o plano oclusal.  
E) A manutenção do filme radiográfico em posição na cavidade bucal deve ser realizada pelo próprio 

paciente. 

 

 

QUESTÃO 15 – O processamento radiográfico objetiva transformar a imagem latente em imagem 

visível, por meio da ação de substâncias químicas sobre a emulsão do filme radiográfico. Analise as 

etapas para o processamento radiográfico abaixo, numerando de 1 a 5, de acordo com a ordem de 

realização dos procedimentos. 

 

(  ) Enxague. 

(  ) Fixação. 

(  ) Lavagem final. 

(  ) Revelação. 

(  ) Secagem. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 3 – 4 – 1 – 5. 

B) 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 

C) 5 – 2 – 3 – 4 – 1. 

D) 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 

E) 3 – 2 – 4 – 1 – 5. 
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QUESTÃO 16 – A manipulação do gesso, para a posterior confecção dos modelos de estudo e de 

trabalho, é uma importante etapa do plano de tratamento odontológico. Analise as assertivas abaixo, 

sobre a manipulação do gesso: 

 

I. O molde deve estar previamente limpo e seco. 

II. Deve-se seguir a relação entre a quantidade de água e pó do material, adicionando-se o pó à 

água e não vice-versa. 

III. A mistura deve ser espatulada contra as paredes do gral ou recipiente de manipulação. 

IV. Deve-se vibrar a mistura para evitar excesso de bolhas e porosidades.  

V. Preencher o molde sob vibração, deixando o gesso fluir em todos os detalhes da moldagem. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II e IV. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas III, IV e V. 

D) Apenas I, II, III e IV. 

E) I, II, III, IV e V. 

 

 

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa correta sobre o gesso utilizado para a confecção de modelos 

em odontologia. 

 
A) Gesso tipo I – especial: pedra de alta resistência, utilizados em troquéis e modelos de uma única 

peça dentária, devido à maior dureza e resistência. 

B) Gesso tipo II – gesso paris, utilizado para estudo em articuladores que não exige resistência. 

C) Gesso tipo III – gesso comum, utilizado para modelos de trabalho que exigem maior resistência. 

D) Gesso tipo IV e V – gesso para impressão. 
E) A reação de presa do gesso é chamada de geleificação.  

 

 

QUESTÃO 18 – Conforme a Política Nacional de Humanização, entende-se que o primeiro contato e 

acesso do usuário à equipe de Saúde Bucal, sobretudo na Atenção Primária à Saúde, acontece nas 

ações e estratégias de: 

 

A) Acolhimento e classificação de risco. 

B) Levantamentos epidemiológicos na comunidade. 

C) Programa de Saúde na Escola. 

D) Triagem da fila de espera nos Serviços de Urgência e Emergência. 

E) Visitas domiciliares. 

 

 

QUESTÃO 19 – Os levantamentos epidemiológicos contribuem para o planejamento e avaliação das 

ações de prevenção da cárie dentária. Para isso, assinale a alternativa que aponta corretamente o 

índice utilizado em tais estudos.  

 

A) Índice ceo-d para dentição permanente. 

B) Índice de Placa Visível (IPV). 

C) Índice CPO-D para dentição decídua. 

D) Índice de Sangramento Gengival (ISG). 

E) Índice CPO-D para dentição permante.  

 

 

QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa que NÃO configura um meio coletivo para o uso do flúor, 
segundo o guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil. 

 

A) Água de abastecimento público. 
B) Escovação dental supervisionada. 

C) Enxaguatórios ou bochechos bucais. 

D) Géis. 

E) Vernizes. 
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QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI), essenciais à Equipe de Saúde Bucal. 
 

A) As luvas cirúrgicas são esterilizadas e devem ser usadas durante procedimentos cirúrgicos. A luva 

estéril não deve ter contato com a sobreluva, pois esta não está estéril. 

B) As sobreluvas devem ser usadas para proteger as luvas de procedimento, caso seja necessário sair 

do campo de procedimento, com o intuito de não levar contaminação para os materiais que, 

porventura, serão utilizados e para outros locais do consultório. Além disso, as sobreluvas devem 

ser utilizadas, também, para não contaminar as luvas de procedimento. 

C) As máscaras são indicadas visando à proteção contra microrganismos que possam se encontrar 

suspensos no ar devido a eventuais secreções lançadas pelo paciente (saliva, tosse, espirros), ou 

até mesmo em função dos trabalhos realizados pelo cirurgião-dentista, como o uso de peças de 

mão, que contribuem para espalhar microrganismos no ambiente do consultório.  

D) O gorro se refere a um elemento do EPI cuja função é fazer parte de uma barreira física que impeça 

o contato com gotículas de saliva e de sangue que possam estar em suspensão no consultório 

odontológico, durante os procedimentos cirúrgicos. Em procedimentos clínicos, o uso do gorro é 

recomendável. 

E) O avental ou o jaleco é outro componente do EPI que faz parte da barreira física que visa à proteção 

do contato do corpo com fontes de contaminação direta. Deve possuir mangas longas, gola alta e 

comprimento suficiente para vestir até os joelhos. 
 

 

QUESTÃO 22 – Acerca dos materiais dentários liberadores de flúor, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Os materiais de maior potencial anticárie são classificados como cimentos de ionômero de vidro 

(CIV) e cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (CIVMR).  

B) Inicialmente desenvolvidos como materiais restauradores para prevenir cárie secundária, eles têm 

sido também utilizados como selantes de fóssulas e fissuras, na colagem de aparelhos ortodônticos 

fixos e no tratamento paliativo de cárie conhecida como ART (Tratamento Restaurador 

Atraumático). 
C) A grande vantagem desses materiais é a liberação de flúor constantemente, mantendo baixas 

concentrações de flúor no meio bucal e controlando a cárie, independentemente do autouso de 

flúor pelos indivíduos, por exemplo, na forma de dentifrício fluoretado.  

D) Maior retenção e qualidade estética parecem ser as principais vantagens desses materiais. 

E) Esses materiais são particularmente indicados para indivíduos de alto risco ao desenvolvimento de 

cárie e para aqueles que não usam regulamente dentifrícios fluoretados. 
 

 

QUESTÃO 23 – Sobre os aspectos a serem observados previamente ao procedimento cirúrgico 

odontológico, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Esterilização do instrumental e do material. 

II. Preparo do operador e de seus auxiliares. 

III. Preparo do paciente. 

IV. Preparo da mesa cirúrgica. 

V. Destino do material contaminado. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas II, III e V. 

D) Apenas III, IV e V. 

E) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 24 – Trata-se de uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que não tem 

local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos 

os encontros do serviço de saúde. É uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas 

queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na 

responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes. Por fim, 

representa um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de 

saúde. A qual conceito o texto acima diz respeito: 

 

A) Universalidade. 

B) Exclusividade.  

C) Integralidade. 

D) Equidade. 

E) Acolhimento.  

 

 

QUESTÃO 25 – Sobre as atribuições específicas do Técnico em Saúde Bucal, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Participar da realização de levantamentos epidemiológicos e diagnósticos escolares, na categoria 

de examinador. 

B) Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. 

C) Fazer remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista. 

D) Realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas 

odontológicas. 

E) Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, 

sendo vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista. 

 

 

QUESTÃO 26 – As Equipes de Saúde Bucal (ESB), quando inseridas na Estratégia de Saúde da Família, 

podem ser compostas pelo Cirurgião-Dentista e pelas profissões auxiliares. Assinale a alternativa 

correta. 

 

A) A ESB em modalidade I é formada pelo Cirurgião-Dentista e pelo Técnico de Saúde Bucal. 

B) A ESB em modalidade II é formada pelo Cirurgião-Dentista e pelo Técnico de Saúde Bucal. 

C) A ESB em modalidade I é formada pelo Cirurgião-Dentista e pelo Auxiliar de Saúde Bucal. 

D) A ESB em modalidade II é formada pelo Cirurgião-Dentista e pelo Auxiliar de Saúde Bucal. 

E) A ESB em modalidade III é formada pelo Cirurgião-Dentista, pelo Auxiliar de Saúde Bucal e pelo 

Técnico de Saúde Bucal. 

  

 

QUESTÃO 27 – Analise as assertivas abaixo: 

 

I. Os sistemas públicos de saúde têm incorporado, há várias décadas, recursos humanos de nível 

técnico com o objetivo de aumentar sua produtividade e qualidade e visando mudanças no 

processo de trabalho e na produção do cuidado.  

II. O Técnico em Saúde Bucal (TSB) é uma das ocupações auxiliares do Brasil no âmbito da saúde 

bucal. Como as demais categorias auxiliares, essa ocupação foi criada com o objetivo de 

racionalizar o trabalho e aumentar sua produtividade e qualidade, visando ao desenvolvimento 

científico-tecnológico e às mudanças nas práticas e nos modelos de assistência.  

III. Os TSB são atores importantes para a promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, junto 

ao sistema público ou privado, em nível individual ou coletivo. 

IV. No ano de 2012, houve a publicação da Lei Federal nº 11.889, descrevendo as atribuições e as 

restrições dos TSB no âmbito da saúde bucal. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 28 – Qual é o processo pelo qual se elimina todos os microrganismos (esporos, bactérias, 

fungos e protozoários) por meios físicos ou químicos? 
 

A) Assepsia. 

B) Antissepsia. 

C) Limpeza. 

D) Desinfecção. 

E) Esterilização. 
 

 

QUESTÃO 29 – São aqueles instrumentos de naturezas diversas, que podem ser veículos de 
contaminação após entrarem em contato com a pele não integra ou com mucosas íntegras, tais como 

condensadores de amálgama, espátulas de inserção de resinas e alicates de uso ortodôntico. Exigem 

desinfecção de alta atividade biocida ou esterilização. O conceito acima se refere à categoria dos 

artigos: 
 

A) Críticos.  

B) Semicríticos. 

C) Não críticos. 

D) Descartáveis.  

E) Perfurocortantes. 
 

 

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação à sequência de biossegurança prévia 

a procedimentos invasivos. 
 

A) Deve-se lavar e escovar as mãos com água e sabão líquido, utilizando, a seguir, solução 

antisséptica, secando-as com toalhas de papel antes de se calçar as luvas. 

B) Mesmo em procedimentos de longa duração, acima de 2 horas, não se recomenda trocar as luvas 

durante o procedimento. 

C) Descartar as luvas, após o uso, no lixo contaminado. 

D) Não reutilizá-las. 

E) Lavar as mãos após retirar as luvas e secá-las com toalha de papel.  
 

 

QUESTÃO 31 – Todo artigo deve ser considerado como contaminado, sem levar em consideração o 

grau de sujidade. Antes da esterilização, os artigos devem passar pelos seguintes processos, EXCETO: 
 

A) Limpeza por fricção mecânica ou em lavadoras ultrassônicas. 

B) Enxágue em água potável e corrente. 

C) Secagem em secadora de ar quente, frio ou papel toalha. 

D) Durante todo o processo, a pessoa que manipular os artigos deverá usar apenas luvas de borracha.  

E) Depois de o material estar completamente limpo e seco, deve ser acondicionado por unidade e em 

pacotes de filme poliamida ou grau cirúrgico. 
 

 

QUESTÃO 32 – Analise as assertivas abaixo sobre o que é vedado ao Técnico em Saúde Bucal: 
 

I. Exercer a atividade de forma autônoma. 

II. Prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião-

dentista. 

III. Realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados na Lei Federal             

nº 11.889. 

IV. Fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos especializados da 

área odontológica.   
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 33 – O exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal e de Auxiliar em Saúde Bucal 

deve ocorrer sob supervisão do cirurgião-dentista, de forma que todas as atividades clínicas deverão 

ter supervisão direta obrigatória e as atividades extra clínicas poderão ter supervisão indireta. Essa 

afirmação é: 

 

A) Verdadeira, conforme o Código de Ética Odontológica. 

B) Falsa, pois vai de encontro ao Código de Ética Odontológica. 
C) Verdadeira, conforme a Lei Federal nº 11.889. 

D) Falsa, pois contradiz a Lei Federal nº 11.889. 

E) Verdadeira, porém se aplica às Equipes de Saúde Bucal do SUS. 

 

 

QUESTÃO 34 – Segundo o Código de Ética Odontológica, constitui direito das categorias técnicas e 

auxiliares, EXCETO: 

 

A) Executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei nº 11.889 e 

nas Resoluções do Conselho Federal. 

B) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, 

independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado. 
C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ética e legal, ainda 

que sob supervisão do cirurgião-dentista.  
D) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não 

sejam dignas, seguras e salubres. 

E) Resguardar o segredo profissional. 

 

 

QUESTÃO 35 – Os resíduos provenientes de ampolas, frascos e todo material envolvido em vacinação, 

além de material contendo sangue e hemocomponentes, devem ser acondicionados pelo gerador em 

saco branco leitoso com símbolo de risco infectante. Assinale a alternativa que classifica o grupo e o 

risco dos resíduos descritos acima. 

 

A) A – Risco biológico. 

B) B – Risco químico. 

C) C – Risco radiológico. 

D) D – Não oferecem risco. 

E) E – Risco biológico. 

 

 

QUESTÃO 36 – A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Esse trecho do texto 

constitucional expressa que o SUS é um sistema de saúde: 

 

A) Acolhedor. 

B) Equitativo. 

C) Integral. 

D) Regionalizado. 

E) Universal. 

 

 
QUESTÃO 37 – A Equipe de Saúde Bucal deve assegurar a ___________ nas ações de saúde bucal, 

articulando o individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação 

da saúde da população adscrita, não descuidando da necessária atenção a qualquer cidadão em 

situação de urgência. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) Equidade 

B) Hierarquização 

C) Integralidade 

D) Regionalização 

E) Universalidade 
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QUESTÃO 38 – O dente é formado por quatro camadas diferentes. Assinale a alternativa INCORRETA. 

  

A) Esmalte: camada externa, esbranquiçada e muito dura.  

B) Dentina: camada abaixo do esmalte, composta por canalículos que contêm líquidos.  

C) Polpa: parte de dentro do canal, que contém sangue e nervo. 

D) Cemento: parte que forma a raiz, ligada ao osso alveolar através de fibras.   

E) Osso alveolar: estrutura dentária mais resistente. 

 

 

QUESTÃO 39 – A Política Nacional de Saúde Bucal define a Higiene Bucal Supervisionada (HBS) como 

uma das principais estratégias para o autocuidado. Sobre a HBS, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas, mas realizá-la 

adequadamente requer aprendizado.  

B) Uma das possibilidades para esse aprendizado é o desenvolvimento de atividades de HBS, pelos 
serviços de saúde, nos mais diferentes espaços sociais.  

C) Visa à prevenção da cárie – mesmo quando não for empregado dentifrício fluoretado – e da 

gengivite, através do controle continuado de placa pelo paciente com supervisão profissional, 
adequando a higienização à motricidade do indivíduo.  

D) Recomenda-se cautela na definição de técnicas “corretas” e “erradas”, evitando-se estigmatizações.  

E) Deve ser desenvolvida preferencialmente pelos profissionais auxiliares da equipe de saúde bucal.  

 

 

QUESTÃO 40 – A Saúde Bucal ganhou importância no Sistema Único de Saúde desde a implantação 

do Brasil Sorridente. As diretrizes que apontam para o processo de trabalho das Equipes de Saúde 

Bucal são de: 

 

A) 1988. 

B) 2000. 

C) 2002. 

D) 2004. 

E) 2010. 

 

 

 

 

 


