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CONHECIMENTOS BÁSICOS
 

Texto para as questões de 1 a 3. 

Homens armados com fuzil assaltam ônibus
de turismo na BR-376, em Tijucas do Sul

De acordo com a PRF, três passageiros foram feridos com 
coronhadas durante o roubo. Carro usado no assalto foi 
encontrado incendiado. 
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Homens armados com um fuzil e pistolas
assaltaram um ônibus de turismo na BR-376, em Tijucas do
Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),
o roubo aconteceu na altura do km 652, no sentido Curitiba
da estrada. O ônibus, com 29 passageiros, saiu de
Uruguaiana (RS) e seguia para São Paulo.

Segundo a polícia, os assaltantes dispararam uma
rajada de tiros na lateral do ônibus para forçar a parada do
veículo. 

A PRF informou que três homens entraram no
ônibus e roubaram o dinheiro dos passageiros. 

Os passageiros contaram à polícia que, durante o
assalto, os assaltantes foram violentos e dispararam contra
o teto e o para-brisa para intimidar as vítimas.

Três passageiros foram feridos com coronhadas na
cabeça, segundo a PRF. 

Os homens fugiram do local em um carro.
Momentos depois, os policiais encontraram o veículo em
chamas em uma estrada rural da região. 

Durante cerca de uma hora, a pista ficou bloqueada
para atendimento da ocorrência, formando uma fila de
cerca de 3 km, de acordo com a concessionária que
administra o trecho. 

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

QUESTÃO 1

O texto é um exemplo de 

(A) resenha, já que apresenta um comentário crítico sobre
uma obra.

(B) reportagem, já que se aprofunda em um tema
conhecido na sociedade.

(C) notícia, já que informa o leitor de um acontecimento
pontual.

(D) conto, já que se estrutura em torno de um só núcleo
narrativo.

(E) carta pessoal, já que contém destinatário e remetente
bem determinados.

QUESTÃO 2

A rodovia BR-376, na altura do quilômetro 652, passa por

(A) Curitiba.
(B) Tijucas do Sul.
(C) Uruguaiana.
(D) Rio Grande do Sul.
(E) São Paulo.

QUESTÃO 3

Acerca da expressão “De acordo”, do início do segundo 
parágrafo, julgue os itens a seguir. 

I Poderia ser substituída pela palavra Segundo. 
II Inicia uma oração subordinada adverbial. 
III Significa o mesmo que a preposição contudo. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas o item I está certo.
(B) Apenas o item II está certo.
(C) Apenas o item III está certo.
(D) Apenas os itens II e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

____________________________________________________
Texto para as questões 4 e 5. 

Internet: <tirasarmandinho.tumblr.com>. 

QUESTÃO 4

O humor dos quadrinhos decorre do fato de que a 
personagem criança

(A) interage com um personagem não humano, o sapo,
que aparece à direita.

(B) tem um diálogo consigo mesma, já que é a única que
aparece nos quadrinhos.

(C) desconhece o significado da palavra “prefeitura”, o que
fica claro logo no primeiro quadrinho.

(D) ouve, no primeiro quadrinho, a voz de sua consciência,
que lhe dá um conselho.

(E) não compreendeu corretamente o que significa
tombar um prédio antigo.
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QUESTÃO 5

As falas do segundo e do terceiro quadrinho, mantendo-se o 
sentido original, poderiam ser reescritas como em 

(A) Isso é uma pena, porque ele é tão bonito.
(B) Não é uma pena, mas ele é tão bonito.
(C) Que pena! Embora ele não seja bonito.
(D) É uma pena; portanto ele é tão bonito.
(E) Ele é tão bonito, porém é uma pena.

QUESTÃO 6

Um grupo de 100 pessoas foi identificado, 
atribuindo-se a cada indivíduo apenas duas características: o 
sexo (feminino ou masculino); e a área de atuação 
profissional (enfermagem ou higiene dental). Desse grupo, 
sabe-se que sessenta e duas pessoas são do sexo feminino e 
atuam em enfermagem, 30 são do sexo masculino e 23 atuam 
em higiene dental. 

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, 
sorteando-se, ao acaso, uma pessoa desse grupo, a 
probabilidade de o indivíduo sorteado ser do sexo masculino 
e atuar em enfermagem é igual a

(A) 8%.
(B) 15%.
(C) 23%.
(D) 27%.
(E) 30%.

QUESTÃO 7

Certo dia, o relógio da enfermaria de um hospital 
apresentou um defeito e começou a atrasar 1 segundo e  
4 décimos a cada minuto. O referido defeito do relógio 
perdurou por 4 horas seguidas. 

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, 
nesse período, o relógio atrasou um total de 

(A) 3 minutos e 36 segundos.
(B) 4 minutos e 8 segundos.
(C) 5 minutos e 6 segundos.
(D) 5 minutos e 36 segundos.
(E) 14 minutos.

QUESTÃO 8

Manuela, Marisa e Mariana abriram um pequeno 
negócio e, ao final de um mês, obtiveram um lucro de 
R$ 16.000,00, que deverá ser dividido em partes diretamente 
proporcionais ao número de horas diárias que cada uma delas 
dedica ao trabalho. Manuela trabalha 4 horas diárias, Marisa, 
6 e Mariana, 10. 

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que

(A) Mariana receberá R$ 4.800,00.
(B) Mariana receberá R$ 10.000,00.
(C) Manuela receberá R$ 3.200,00.
(D) Marisa receberá R$ 6.000,00.
(E) Marisa receberá R$ 8.000,00.

QUESTÃO 9

A gráfica Tijucas do Sul, para produzir 450 catálogos 
de 120 páginas, necessita de 125 kg de papel. Ela dispõe de 
390 kg de papel.  

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a 
gráfica Tijucas do Sul é capaz de produzir 

(A) 1.432 catálogos de 90 páginas.
(B) 1.493 catálogos de 90 páginas.
(C) 1.640 catálogos de 90 páginas.
(D) 1.713 catálogos de 90 páginas.
(E) 1.872 catálogos de 90 páginas.

QUESTÃO 10

A equipe de enfermagem do centro cirúrgico de 
determinado hospital é composta de uma enfermeira, 3 
técnicos em enfermagem e 5 auxiliares. O administrador do 
hospital dispõe, em seu quadro de funcionários, de 3 
enfermeiras, 8 técnicos em enfermagem e 12 auxiliares. 

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, para 
alocar no centro cirúrgico, ele pode formar

(A) 87 equipes diferentes.
(B) 288 equipes diferentes.
(C) 44.352 equipes diferentes.
(D) 133.056 equipes diferentes.
(E) 817.190 equipes diferentes.

RASCUNHO
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QUESTÃO 11

Quanto à economia de Tijucas do Sul, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A economia é baseada em produtos industriais,
sobretudo provindos da indústria siderúrgica, tendo
em vista a grande extração de ferro e de outros
minerais na região.

(B) O setor de serviços é bem desenvolvido, com ênfase no
turismo, sendo a cidade o segundo maior destino
turístico do estado do Paraná.

(C) A produção de morangos e cogumelos ocorre durante
o ano todo, além da extração de bauxita e manganês
na região sul do município.

(D) Os maiores destaques estão no setor primário, com a
produção de milho, batata inglesa, cogumelos e
morangos.

(E) As dificuldades da economia local são compensadas
pelos royalties do petróleo.

QUESTÃO 12

Um dos habitantes ilustres de Tijucas do Sul durante as 
últimas décadas foi Sergius Erdelyi. No que se refere a ele, 
assinale a alternativa correta.

(A) Foi um filósofo de ascendência romena que se
especializou em autores como Heidegger e Husserl.

(B) Foi um autodidata, de origem russa, que chegou a ser
indicado para o Prêmio Nobel de Literatura.

(C) Nascido na atual Sérvia, foi um renomado artista
plástico; algumas de suas obras estão distribuídas pela
cidade de Tijucas do Sul.

(D) Professor de filologia de origem búlgara, seu trabalho
influenciou um grande número de publicações que
viriam a seguir.

(E) Biólogo alemão, escolheu o Brasil como destino após
ter sofrido os horrores da Segunda Guerra Mundial.

QUESTÃO 13

A respeito das datas comemorativas no estado do Paraná e 
no município de Tijucas do Sul, assinale a alternativa 
incorreta. 

(A) No dia 15 de setembro, celebra-se o dia da padroeira
da cidade de Tijucas do Sul, Nossa Senhora das Dores.

(B) Não existem feriados estaduais no Paraná, somente
feriados nacionais e municipais.

(C) A comemoração do Carnaval no estado do Paraná é
sempre na segunda terça-feira de fevereiro.

(D) Comemora-se no dia 14 de novembro a emancipação
política da cidade de Tijucas do Sul.

(E) Apesar de a Vila de Tijucas ter sido elevada à condição
de município no dia 14 de novembro de 1951, sua
instalação oficial deu-se somente no dia 14 de
dezembro de 1952.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que mais bem caracteriza o clima da 
região de Tijucas do Sul.

(A) clima subtropical úmido mesotérmico, com chuvas
distribuídas ao longo do ano

(B) clima temperado mediterrânico, propício para o cultivo
da cana-de-açúcar

(C) clima semiárido, com chuvas no inverno e seca no
verão

(D) clima tropical de altitude, com chuvas no verão e seca
no inverno

(E) clima equatorial, com temperaturas médias acima de
30 °C

QUESTÃO 15

Com relação ao município de Tijucas do Sul, julgue os 
seguintes itens. 

I Contando-se a zona rural e a zona urbana, o município 
tem cerca de 58.000 habitantes. 

II O nome Tijucas do Sul passou a ser utilizado para não 
haver confusão com outro município, do estado do Rio 
de Janeiro, Tijucas. 

III A pessoa que nasce em Tijucas do Sul é conhecida como 
“tijuqueira do Sul”. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas os itens I e II estão certos.
(D) Apenas os itens I e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 16

A Operação Lava Jato é uma das maiores investigações de 
esquemas de corrupção já ocorridas no Brasil. No que diz 
respeito a esse assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Apesar de Lula ter ficado preso em Curitiba, local que
foi o berço da Operação, os casos envolvendo o
ex-presidente não tinham relação com a Lava Jato.

(B) O juiz Sergio Moro foi eleito ministro da Justiça pela
população, com ampla maioria de votos, por causa da
popularidade que ganhou durante a Lava Jato.

(C) Apesar de ter investigado centenas de parlamentares e
empresários, somente Lula e Temer foram condenados
à pena de prisão.

(D) A Operação teve início em 2014 e já realizou centenas
de mandados de busca e apreensão.

(E) Após algumas críticas de abuso de autoridade por parte
da Suprema Corte, a Operação teve seu fim decretado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019 e, com
isso, o ex-presidente Lula foi solto.
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QUESTÃO 17

Com relação ao coronavírus, assinale a alternativa correta. 

(A) Apesar da alta taxa de mortalidade após o contágio, é

difícil uma pessoa saudável ser infectada por esse vírus.

(B) Uma das maneiras de se evitar o coronavírus é não

comer carne crua de porco ou de boi, já que o

hospedeiro intermediário do vírus é sempre algum

animal mamífero.

(C) Teve seu início como uma doença sexualmente

transmissível, mas, pelo fortalecimento do vírus, agora

o coronavírus é transmitido pelo ar.

(D) Não há qualquer possibilidade de alguém sobreviver à

doença, pois nenhuma vacina foi inventada ainda.

(E) Lavar as mãos com água e sabão e evitar aglomerações

são formas de profilaxia.

QUESTÃO 18

No momento do acidente, as sirenes de alerta não foram 

tocadas, o que contribuiu para o grande número de mortes 

nessa tragédia, uma vez que as pessoas não foram avisadas 

para que adotassem os procedimentos de segurança. O 

alarme provavelmente não tocou em razão da rapidez com 

que tudo aconteceu. 

O texto acima refere-se a uma tragédia que ocorreu 

recentemente. Sendo assim, assinale a alternativa que a 

apresenta.

(A) o massacre em uma escola de Suzano-SP, em março de

2019

(B) o rompimento de uma barragem da Vale em

Brumadinho-MG, em janeiro de 2019

(C) os primeiros casos da epidemia de coronavírus em São

Paulo, em 2020

(D) o derramamento de óleo em praias do Nordeste, em

agosto de 2019

(E) o rompimento de uma barragem de rejeitos em

Mariana-GO, em janeiro de 2019

QUESTÃO 19

Nos últimos anos, as privatizações ganharam força no Brasil. 
Acerca desse assunto, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Em relação à telefonia, empresas como a Telebras e a
Embratel passaram ao capital privado.

(B) Um dos casos mais emblemáticos foi o da Companhia
Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras
mundiais durante o governo de FHC.

(C) Ainda que alguns bancos estaduais tenham sido
privatizados recentemente, a opinião pública é, em
maioria, contrária à privatização do Banco do Brasil.

(D) A recente privatização da Petrobras, no governo
Bolsonaro, fez com que os valores de suas ações
aumentassem muito.

(E) Embora certas companhias de fornecimento de energia
elétrica tenham sido privatizadas, parte da geração
continua nas mãos do Estado, por exemplo, por
intermédio da Eletrobras.

QUESTÃO 20

Quanto às religiões declaradas dos brasileiros, julgue os itens 
que se seguem.

I Com o crescimento exponencial do número de 
muçulmanos, sobretudo os de linha fundamentalista, 
existe a previsão de que, até 2025, eles ultrapassem os 
católicos em número no País. 

II A maioria da população brasileira declara-se cristã, seja 
católica ou evangélica. O número de evangélicos tem 
crescido, enquanto o de católicos diminuiu ao longo dos 
últimos anos. 

III Há uma nítida diminuição da pluralidade religiosa, sendo 
que o aumento das filiações evangélicas praticamente 
extinguiu as religiões de origem africana, como, por 
exemplo, a umbanda. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas o item II está certo.
(D) Apenas o item III está certo.
(E) Todos os itens estão certos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

QUESTÃO 21

Considerando as disposições da Lei Orgânica do município de 
Tijucas do Sul-PR, julgue os itens subsequentes. 

I O município de Tijucas do Sul, estado do Paraná, 
reger-se-á por essa Lei Orgânica, votada em dois turnos, 
com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e na Constituição do estado do 
Paraná. 

II O município poderá criar, organizar e suprimir distritos 
administrativos, observada a legislação estadual. 

III A integridade territorial do município só poderá ser 
alterada por meio de lei estadual e mediante a aprovação 
da população interessada, em prévio plebiscito. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas os itens I e II estão certos.
(D) Apenas os itens I e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 22

Segundo a Lei Orgânica do município de Tijucas do Sul-PR, ao 
município não compete, concorrentemente com a União e o 
Estado,

(A) cuidar da saúde, da assistência pública e da proteção e
da garantia das pessoas portadoras de deficiências.

(B) fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos
industriais, comerciais, de serviços e similares.

(C) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de
obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico ou cultural do município.

(D) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação
e à ciência.

(E) proteger os documentos, as obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

QUESTÃO 23

De acordo com o Estatuto dos Servidores (Lei n.o 50/2005), 
julgue os itens seguintes. 

I O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do 
exercício serão registrados no assentamento individual 
do servidor. Ao entrar em exercício, o servidor 
apresentará ao órgão competente os elementos 
necessários ao seu assentamento individual, no qual 
serão registradas todas as ocorrências da sua vida 
funcional. 

II A ascensão não interrompe o tempo de exercício, que é 
contado, no novo posicionamento na carreira, a partir da 
data da publicação do ato que ascender o servidor. 

III O servidor transferido, removido, redistribuído, 
requisitado ou cedido que deva ter exercício em outro 
órgão ou unidade administrativa terá o prazo de dois dias 
para entrar em exercício.  

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas os itens I e II estão certos.
(D) Apenas os itens I e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 24

Com base na Lei n.o 499/2014, que dispõe sobre o plano de 
cargos, carreiras e salários (PCCS) dos servidores específicos 
da área da saúde do município de Tijucas do Sul, julgue os 
próximos itens quanto aos princípios e às diretrizes que 
norteiam o plano de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV). 

I Equidade – será assegurado o tratamento remuneratório 
isonômico para os servidores com funções iguais ou 
assemelhadas, dentro do mesmo nível de escolaridade, 
observando-se a igualdade de direitos, obrigações e 
deveres. 

II Participação na gestão – para a implantação ou a 
adequação desse plano às necessidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), deverá ser observado o princípio 
da participação bilateral entre os servidores e o órgão 
gestor da saúde. 

III Publicidade e transparência – todos os fatos e atos 
administrativos referentes ao PCCV serão públicos, 
garantindo-se total e permanente transparência. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas o item III está certo.
(B) Apenas os itens I e II estão certos.
(C) Apenas os itens I e III estão certos.
(D) Apenas os itens II e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.
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QUESTÃO 25

No que se refere ao desenvolvimento da carreira, estabelecido na Lei n.o 499/2014, que dispõe sobre o PCCS, julgue os itens que 
se seguem. 

I O servidor poderá avançar na carreira por meio de duas modalidades de promoção:  progressão horizontal, por mérito e por 
qualificação; e progressão vertical, por formação. 

II A progressão horizontal é o aumento do valor recebido pelo servidor, a título de vencimento, por meio da elevação de um 
nível de vencimento para outro, dentro da mesma subclasse, a cada dois anos de efetivo exercício. Se por mérito, pode o 
servidor progredir um nível em relação àquele em que se encontra, desde que obtenha nota igual ou superior a cinquenta na 
avaliação de desempenho.  

III O servidor pode obter progressão exclusivamente por mérito; contudo é condição para a progressão por qualificação a 
aprovação na última avaliação de desempenho. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas os itens I e II estão certos.
(D) Apenas os itens I e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 26

A escovação dental é um método de higiene bucal que permite a remoção da placa bacteriana dos dentes e das gengivas, com o 
objetivo de evitar a formação de cáries e a aparição de doença periodontal. Considerando essa informação, assinale a alternativa 
que mais bem descreve a técnica de Bass. 

(A) As cerdas da escova devem ser direcionadas à raiz dos dentes, em um ângulo de 45 graus em relação aos dentes. Deve-se
colocar a ponta dos filamentos diretamente no sulco da gengiva e escovar para frente e para trás, com movimentos curtos.

(B) As cerdas da escova devem ser direcionadas à raiz dos dentes, em um ângulo de 15 graus em relação aos dentes. Deve-se
colocar a ponta dos filamentos diretamente no sulco da gengiva e escovar a vestibular dos dentes em movimentos
circulares.

(C) Deve-se colocar a ponta dos filamentos diretamente no sulco da gengiva e escovar para frente e para trás, com movimentos
curtos, os dentes e a língua.

(D) Deverão ser realizados movimentos circulares suaves em todas as superfícies dos dentes.
(E) Para realizar a escovação, deve-se posicionar as cerdas da escova em ângulo reto e fazer movimentos curtos para frente e

para trás em todas as superfícies do dente.

QUESTÃO 27

Acerca da técnica de escovação de Fones, assinale a alternativa correta. 

(A) Devem ser realizados movimentos circulares suaves em todas as superfícies dos dentes, com exceção da face lingual, na
qual devem ser feitos movimentos anteroposteriores.

(B) As cerdas da escova devem ser direcionadas à raiz dos dentes, em um ângulo reto em relação aos dentes, a ponta dos
filamentos deve ser colocada diretamente no sulco da gengiva e a escovação deve ser realizada para frente e para trás, com 
movimentos curtos.

(C) As cerdas da escova devem ser direcionadas à raiz dos dentes, em um ângulo de 30 graus em relação aos dentes, a ponta
dos filamentos deve ser colocada diretamente no sulco da gengiva e a escovação deve ser realizada para frente e para trás,
com movimentos curtos.

(D) A escova deve ser posicionada em ângulo reto em relação aos dentes e devem ser realizados movimentos circulares suaves
em todas as superfícies dos dentes, com exceção da face mastigatória, na qual devem ser realizados movimentos
anteroposteriores.

(E) Posicionando-se a escova em um ângulo de 45 graus em relação aos dentes, devem ser realizados movimentos circulares
em todas as superfícies dos dentes e na face mastigatória.
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QUESTÃO 28

Quanto à técnica de escovação de Stillman modificada, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Na oclusal, realizam-se movimentos vibratórios. A
escova é colocada com o longo eixo das cerdas
lateralmente contra o dente, deslizando da face
gengival para a oclusal/incisal, com movimentos
anteroposteriores. Esse movimento é repetido várias
vezes para cada grupo de dentes que está sendo
escovado e, igualmente, para os dentes superiores e
inferiores e para as faces vestibular e lingual.

(B) A escova é colocada com o longo eixo das cerdas
lateralmente contra o dente, deslizando da face
gengival para a oclusal/incisal, com movimentos
anteroposteriores. Esse movimento é repetido várias
vezes para cada grupo de dentes que está sendo
escovado e, igualmente, para os dentes superiores e
inferiores e para as faces vestibular e lingual. Na
oclusal, realizam-se movimentos vibratórios.

(C) Nessa técnica, a escova é colocada com o longo eixo
das cerdas lateralmente contra o dente, deslizando da
face gengival para a oclusal/incisal, com movimentos
vibratórios. Esse movimento é repetido várias vezes
para cada grupo de dentes que está sendo escovado e,
igualmente, para os dentes superiores e inferiores
e para as faces vestibular e lingual. Na oclusal,
realizam-se movimentos anteroposteriores.

(D) A escova é colocada com o longo eixo das cerdas
lateralmente contra a gengiva, deslizando da face
gengival para a oclusal/incisal, com movimentos
vibratórios e de varredura. Esse movimento é repetido
várias vezes para cada grupo de dentes que está sendo
escovado e, igualmente, para os dentes superiores e
inferiores e para as faces vestibular e lingual. Na
oclusal, realizam-se movimentos anteroposteriores.

(E) A escova é colocada com o longo eixo das cerdas
lateralmente contra a gengiva, deslizando da face
gengival para a oclusal/incisal e realizando movimentos
vibratórios e de varredura. Na oclusal, realizam-se
movimentos circulares.

QUESTÃO 29

Com relação à posição de Starkey na escovação, assinale a 

alternativa correta. 

(A) Para se higienizar a arcada inferior, a cabeça deve ser

inclinada para trás, de modo que a mãe possa ter visão

direta.

(B) A criança fica em pé na frente e de costas para a mãe e

encosta a cabeça contra ela. A mãe usa a mão esquerda 

para segurar e estabilizar a mandíbula e, com os dedos

dessa mão, afasta os lábios e as bochechas. Com a mão

direita, empunha a escova, executando os

movimentos. Para a escovação dos dentes inferiores, a

mandíbula deve ficar no plano horizontal. Para a

higienização da arcada superior, a cabeça deve ser

inclinada para trás, de modo que a mãe possa ter visão

direta.

(C) Para a escovação dos dentes inferiores, a mandíbula

deve ficar no plano horizontal. Para a higienização da

arcada superior, a cabeça deve ser inclinada para trás,

de modo que a mãe possa ter visão indireta.

(D) A mãe usa a mão direita para segurar e estabilizar a

mandíbula e, com os dedos dessa mão, afasta os lábios

e as bochechas. Com a mão esquerda, empunha a

escova, executando os movimentos. Para a escovação

dos dentes superiores, a mandíbula deve ficar no plano

horizontal. Para a higienização da arcada inferior, a

cabeça deve ser inclinada para trás, de modo que a

mãe possa ter visão direta.

(E) A criança fica sentada de frente para a mãe e encosta a

cabeça contra ela. A mãe usa a mão esquerda para

segurar e estabilizar a maxila e, com os dedos dessa

mão, afasta os lábios e as bochechas. Com a mão

direita, empunha a escova, executando os

movimentos. Para a escovação dos dentes inferiores, a

mandíbula deve ficar no plano horizontal. Para a

higienização da arcada superior, a cabeça deve ser

inclinada para trás, de modo que a mãe possa ter visão

direta.
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QUESTÃO 30

Os fatores etiológicos determinantes da cárie dentária, segundo Newbrun (1978), são 

(A) tempo, substrato, microrganismo e hospedeiro.
(B) substrato, microrganismo e hospedeiro.
(C) xerostomia, sacarose e hospedeiro.
(D) dieta, sacarose, microrganismo e tempo.
(E) hospedeiro, microrganismo e tempo.

QUESTÃO 31

A perda da superfície dos dentes, ou lesão não cariosa, é um processo fisiológico que ocorre com o envelhecimento, mas que pode 
ser considerado como patológico quando o grau de destruição cria problemas funcionais, estéticos ou de sensibilidade dentária. 
Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a lesão não cariosa causada por alimentos e condições que baixam o  
pH bucal. 

(A) atrição
(B) abrasão
(C) erosão
(D) abfração
(E) cavitação

QUESTÃO 32

Não é uma característica das bactérias causadoras da cárie dentária o(a) 

(A) fato de serem acidúricas e acidogênicas.
(B) sobrevivência em meio ácido.
(C) capacidade de produzir proteases.
(D) capacidade de adesão às estruturas dentárias.
(E) fermentação dos carboidratos da dieta.

QUESTÃO 33

Não pode ser apontada como uma característica da gengivite induzida por placa o(a) 

(A) edema gengival.
(B) rubor gengival.
(C) sangramento gengival.
(D) pseudobolsa.
(E) bolsa infraóssea.
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QUESTÃO 34 

 
A biossegurança em odontologia é o conjunto de 
procedimentos adaptados no consultório, com o objetivo de 
dar proteção e segurança ao paciente, ao profissional e à sua 
equipe. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes. 
 
I A assepsia é o conjunto de medidas adotadas para 

impedir que determinado meio seja contaminado. 
II A desinfecção é um processo que elimina 

microrganismos patogênicos de seres inanimados, sem 
atingir necessariamente os esporos. 

III A esterilização é um processo que elimina todos os 
microrganismos: esporos; bactérias; fungos; e 
protozoários. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nenhum item está certo. 
(B) Apenas o item I está certo. 
(C) Apenas o item II está certo. 
(D) Apenas o item III está certo. 
(E) Todos os itens estão certos. 
 
QUESTÃO 35 

 
No que se refere aos instrumentos clínicos odontológicos, 
julgue os itens a seguir. 
 
I Os instrumentos críticos são os instrumentos de corte ou 

ponta, que penetram nos tecidos subepiteliais. Devem 
ser, obrigatoriamente, esterilizados. 

II Os instrumentos semicríticos são os instrumentos  
que entram em contato com a mucosa ou a pele  
íntegra (moldeiras, espelhos, instrumentais para 
restaurações). Podem ser desinfetados. 

III Os instrumentos não críticos entram em contato apenas 
com a pele íntegra ou não entram em contato com o 
paciente. Devem ser desinfetados. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Apenas o item I está certo. 
(B) Apenas o item II está certo. 
(C) Apenas o item III está certo. 
(D) Apenas os itens l e lll estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 36 

 
Quanto aos métodos de esterilização, julgue os próximos 

itens. 

 

I Calor úmido (autoclave): vapor sob pressão (uma a duas 

atmosferas). Tempo de quinze a trinta minutos. 

Temperatura de 121 a 132 °C. 

II Calor seco (estufa): tempo de uma hora a 170 °C ou de 

duas horas a 160 °C, sem a abertura da estufa durante o 

processo. 

III Processos químicos: óxido de etileno por quatro horas; 

glutaraldeído a 2% por dez horas; e solução de 

formaldeído a 38% por dezoito horas. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Nenhum item está certo. 

(B) Apenas o item I está certo. 

(C) Apenas o item II está certo. 

(D) Apenas os itens l e III estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

 
QUESTÃO 37 

 
Na boca, a saliva já inicia o processo de digestão. Em relação 

às enzimas digestivas, sabe-se que a saliva é primordialmente 

rica em enzimas. Acerca delas, julgue os itens que se seguem. 

 

I A amilase faz a digestão de carboidratos. 

II A protease realiza a digestão de proteínas. 

III A lactase faz a digestão da lactose. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Nenhum item está certo. 

(B) Apenas o item I está certo. 

(C) Apenas o item II está certo. 

(D) Apenas o item III está certo. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 38

Compete ao técnico em saúde bucal (TSB), sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, realizar atividades além das 

estabelecidas para os auxiliares em saúde bucal (ASB). Não é uma atribuição do TSB a de 

(A) participar do treinamento e da capacitação de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde.

(B) participar das ações educativas, atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais.

(C) participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.

(D) ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor (ATF),

conforme orientação do cirurgião-dentista.

(E) fazer a remoção do biofilme de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.

QUESTÃO 39

A supervisão direta pelo cirurgião-dentista dar-se-á em todas as atividades clínicas, podendo as atividades extraclínicas ter 

supervisão indireta. É vedado ao TSB 

(A) remover suturas.

(B) realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas.

(C) fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos especializados da área odontológica.

(D) preparar modelos em gesso.

(E) processar filme radiográfico.

QUESTÃO 40

A ATF é um procedimento preventivo que tem como objetivo fortalecer os dentes que apresentam risco de cárie. Nesses casos, 

não se pode fazer uso de 

(A) bochechos.

(B) comprimidos.

(C) vernizes.

(D) géis.

(E) cremes dentais.




