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TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (7.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 7.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões de 01 a 03:
Como comecei a escrever
Aí por volta de 1910 não havia rádio nem televisão, e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana
aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, três dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a
potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns sete dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau.
Papai era assinante da Gazeta de Notícias, e antes de aprender a ler eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas
do suplemento de Domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras, e mamãe me ajudava nisso.
Quando fui para a escola pública, já tinha a noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar.
Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever
uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o
conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras.
Daí por diante as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura.
Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas
estavam germinando. Meu irmão, estudante na Capital, mandava-me revistas e livros, e me habituei a viver entre eles.
Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever.
Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café-sentado (pois tomavase café sentado nos bares, e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado) eu tirava do bolso o
que escrevera durante o dia, e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos, e eu tomava parte nos
comentários. Tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos, e tenho pena dos jovens de hoje que não
desfrutam desse tipo de amizade crítica.
Fonte: “Para Gostar de Ler – Volume 4 – Crônicas”, Editora Ática – São Paulo, 1980, pág. 6.

QUESTÃO 01
Analise as informações sobre o texto e marque a opção correta:
A) Os exercícios de redação, os elogios da professora, o irmão que mandava revistas e livros e os amigos da juventude
que também gostavam de ler e escrever contribuíram para a formação do escritor;
B) O objetivo principal da crônica é fazer um paralelo entre a aquisição da leitura antigamente e nos dias atuais;
C) No texto há o predomínio da dissertação, uma vez que o objetivo principal é argumentar sobre a importância da leitura
e da escrita;
D) O elemento coesivo “então” tem valor semântico de oposição.
QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja classificação da classe das palavras destacadas, está analisada de forma correta:
A) “Alguns elogios da professora me animavam a continuar” (artigo);
B) “sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura.” (pronome relativo);
C) “..., e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica.” (adjetivo);
D) “tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever.” (conjunção integrante).
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QUESTÃO 03
Observe as informações sobre aspectos gramaticais do texto quanto à pontuação, ortografia e acentuação, julgando-as em
verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) As palavras “café”, “rádio” e “públicas” são acentuadas obedecendo, respectivamente, às regras das oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas;
( ) “Meu irmão, estudante na Capital, mandava-me...” as vírgulas nesse trecho foram usadas para isolar o vocativo
“estudante na Capital”;
( ) A regra que justifica o “z” da palavra franqueza é que é um substantivo abstrato derivado de um adjetivo;
( ) As palavras “já” e “ninguém” são acentuadas pela mesma regra gramatical.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, F, F;
C) F, F, V, V;
D) V, F, V, F.
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa cuja concordância verbal e regência verbal estão em conformidade com a Gramática Normativa:
A) Os cadernos, os lápis os estojos, tudo lembravam os tempos de escola;
B) Haverão problemas sem solução?;
C) Prefiro as amargas verdades às doces mentiras;
D) Não sou eu que lhe perdoará.
QUESTÃO 05
Leia o texto para responder à questão:

É correto afirmar sobre o texto:
A) O gênero, pelas características presentes, é a charge;
B) A função de linguagem predominante é a conativa;
C) O objetivo principal do texto é exaltar as mulheres;
D) A linguagem não-verbal não interfere na compreensão do texto.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a proposição:
“Camila é empresária ou médica.”
A negativa da proposição é:
A) Camila não é empresária ou médica;
B) Não é verdade que Camila é empresária e não é médica;
C) Camila não é empresária ou não é médica;
D) Camila é empresária e não é médica.
QUESTÃO 07
Felipe ajuda seu pai no negócio de sua família a pizzaria “Voglio la pizza”. Ele faz 1 pizza em 240 segundos. Marque a
opção que corresponde ao total de pizzas que Felipe faz em 6 horas?
A) 78;
B) 80;
C) 88;
D) 90.
QUESTÃO 08
Em uma entrevista de uma agência de viagens sobre destinos 20 pessoas pagariam para ir aos lugares X ou Y.
Sabe-se que 8 não pagariam para ir ao destino Y e 6 não pagariam ao destino X. Quantas pessoas pagariam para ir aos
destinos X e Y?
A) 4 pessoas;
B) 6 pessoas;
C) 8 pessoas;
D) 10 pessoas.
QUESTÃO 09
Marque a alternativa correta com relação às letras m e n que tornam a sequência abaixo constante.
(m²+1; n-2; m+7)
A) m=2
B) m=3
C) m=4
D) m=4

e
e
e
e

n=10;
n=12;
n=12;
n=19.

QUESTÃO 10
A proposição abaixo é chamada de conjuntiva.
“Lucas é pontual e organizado”
Se a 1º parte da proposição for representada por p e a 2º parte da proposição for representada por q, então traduzindo
para a linguagem lógica a proposição acima está representada no item:
A) p
B) p
C) p
D) p

→ q;
↔ q;
v q;
^ q.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
QUESTÃO 11
Os principais eventos culturais de Massapê são as festas
dos padroeiros:

QUESTÃO 14
Sobre o Art. 33 da Lei Orgânica do Município de Massapê,
o servidor será aposentado:

A) Nossa Senhora Perpetuo Socorro e São Francisco;
B) Nossa Senhora da Conceição e São José;
C) Nossa Senhora Aparecida e São José;
D) São Francisco e São José.

I.

Por invalidez permanente, sendo os proventos
integrais quando decorrentes de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa,
incurável, especificadas na lei, e proporcionais nos
demais casos;
II. Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço;
III. Voluntariamente.

QUESTÃO 12
Massapê caracterizou-se ao longo das décadas como
cidade festeira, protagonizando grandes eventos. Sobre o
Chitão de Massapê, analise os itens:

Estão corretos:

I.

Foi realizado pela primeira vez na casa de Pergentino
Aguiar em 1933, tornando-se uma festa tradicional no
município;
II. A partir dos anos 60 passou a ser realizado no Centro
Social Massapeense atraindo centenas de pessoas da
zona norte e mesmo da capital cearense;
III. Foi promovido por Expedito Ferreira a partir de 1948 e
era conhecido como Chitão do Galinha D’água;
IV. Foi realizado a partir dos anos 60 pela prefeitura em
praça pública com grande estrutura e trazendo
atrações nacionais, popularizando o evento.

A) Somente os itens I e II;
B) Somente os itens II e III;
C) Somente os itens I e III;
D) I, II e III.
QUESTÃO 15
De acordo com o Art.69 da Lei Orgânica do Município de
Massapê, são condições de elegibilidade para o exercício
da vereança, exceto:
A) Alistamento eleitoral;
B) Idade mínima de 22 anos;
C) Nacionalidade brasileira;
D) Domicilio eleitoral na circunscrição.

Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

os
os
os
os

itens
itens
itens
itens

I e II;
II e III;
I e IV;
III e IV.

QUESTÃO 13
O processo eleitoral para o poder executivo em Massapê
foi caracterizado por disputas partidárias acirradas que
dividiam a sociedade e pela alternância de grupos
familiares. A primeira eleição direta de prefeito ocorrido
em 1926 foi vencida pelo:
A) Vicente Lira Pontes;
B) Cel. João Pontes;
C) João Adeodato Ferreira;
D) Silvino F. Brito.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
O dente é um órgão do corpo humano de consistência
dura, natureza calcária e cor branca, composto por quatro
partes distintas. Assinale a opção correta:

QUESTÃO 20
O cirurgião dentista recebe uma criança de 5 anos com
queixa de dor na região do elemento dentário 54, que
apresenta uma extensa lesão de cárie. Durante o preparo
o dentista solicitou que seu auxiliar preparasse o material
necessário para pulpotomia (medicamento e base
forradora). Marque a opção correta que contenha o
medicamento e a base forradora, respectivamente,
necessária para realização da pulpotomia:

A) Cemento, esmalte, gengiva e cavidade pulpar;
B) Esmalte, cavidade pulpar, dentina e cemento;
C) Gengiva, dentina, esmalte e cavidade pulpar;
D) Periodonto, dentina, cemento e esmalte.

A) Tricresol formalina e cimento de ionômero de vidro;
B) Eugenol e eucaliptol;
C) Iodofórmio e hidróxido de cálcio;
D) Formocresol e cimento de óxido de zinco e eugenol.

QUESTÃO 17
Complete a frase a seguir com a opção correta:
“_______ possui adesividade a estrutura dental,
biocompatibilidade, coeficiente de expansão térmica
similar ao do dente, libera flúor, dentre outras
características.”

QUESTÃO 21
Em relação a cárie, assinale a alternativa correta:

A) Amálgama;
B) Ionômero de vidro;
C) Resina;
D) Fosfato de zinco.
QUESTÃO 18
As soluções anestésicas locais são os fármacos mais
empregados na prática odontológica. Elas apresentam alta
margem de segurança clínica, com eficácia necessária
para a realização dos procedimentos odontológicos. São
anestésicos locais utilizados na odontologia, exceto:

A) Os selantes são indicados para tratar lesões de cáries
profundas a médias;
B) Os fluoretos atuam na remineralização dos dentes nos
estágios iniciais da cárie, porém não possui a
capacidade de controlar a progressão da doença;
C) Existem também o Lactobacillus sp e a Actinomyces sp
que juntos ao Streptococcus mutans danificam as
estruturas dentárias;
D) Os selantes atuam juntos aos Streptococcus mutans
para tratar lesões iniciais das cáries profundas.

A) Mepivacaína;
B) Lidocaína;
C) Articaína;
D) Melocaína.

QUESTÃO 22
Sobre os instrumentais utilizados na prática odontológica,
analise as afirmações a seguir; assinale V (para
verdadeira) e F (para falsa) e marque a opção correta.

QUESTÃO 19
A dentição decídua também conhecida como dentição de
leite é o primeiro conjunto de dentes que surgem na
cavidade oral do ser humano. Em um ser humano adulto,
existem 32 dentes permanentes, já na dentição decídua
existem:

( ) O fórceps 150 é utilizado para exodontias de prémolares superiores;
( ) As moldeiras metálicas perfuradas são utilizadas para
moldagem das próteses parciais removíveis;
( ) O porta matriz Ivory é utilizado nas restaurações do
tipo classe 2;
( ) O calcador de Paiva é utilizado para condensação
vertical dos canais.

A) 20
B) 22
C) 24
D) 26

dentes;
dentes;
dentes;
dentes.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, V, V;
B) V, V, V, V;
C) F, V, F, V;
D) V, V, F, F.
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QUESTÃO 23
Considerando os equipamentos de proteção individual
utilizados na prática odontológica, enumere a segunda
coluna de acordo com a primeira:

QUESTÃO 26
As ações de instrução de higiene bucal em idosos que
utilizam próteses totais, principalmente superiores,
mesmo na ausência de dentes, são importantes para
prevenção de doenças da cavidade oral. A principal
patologia oral encontrada no palato dos idosos usuários de
próteses totais superiores com deficiência na higiene oral
é:

1. Avental;
2. Luvas;
3. Sobre luvas;
4. Máscaras.

A) Candidíase;
B) Herpes simples;
C) Câncer de boca;
D) Periodontite.

( ) Proteção das vias aéreas superiores (3 camadas) –
descartável;
( ) Utilizadas quando o profissional deixar o campo de
trabalho para tocar em algum objeto ou superfície, e
retirada quando o mesmo voltar para o campo de
trabalho. Deve ser trocada a cada paciente;
( ) Evita o contato da pele e roupas pessoais com os
microrganismos do campo de trabalho. Seu uso deve
ser restrito ao local de trabalho;
( ) As mãos devem ser lavadas antes de calçá-las que
devem ser descartadas a cada procedimento em lixo
contaminado.

QUESTÃO 27
Uma boa higiene bucal é uma das medidas mais
importantes que se deve adotar para manter os dentes e
gengiva em ordem. Dentes saudáveis não só contribuem
para uma que se tenha uma boa aparência, mas também
que se possa falar bem e mastigar corretamente os
alimentos. Manter uma boca saudável é importante para o
bem-estar geral das pessoas. São características de uma
boa saúde bucal, exceto:

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 4,
B) 4,
C) 3,
D) 2,

3,
2,
4,
1,

1,
1,
2,
3,

A) Ausência de sangramento gengival durante a escovação
ou uso do fio dental;
B) Ausência de placa bacteriana nas superfícies dentárias;
C) Ausência de mau hálito;
D) Ausência de fluorose.

2;
3;
1;
4.

QUESTÃO 24
São matérias dentárias que contém flúor, exceto:

QUESTÃO 28
A placa é uma camada grudenta e incolor de bactérias que
constantemente são formadas em nossos dentes e na
margem gengival. A placa contém bactérias que causam
cárie e gengivite. Sobre os métodos de controle de placa,
analise os itens:

A) Bochechos de NaF a 0,05%;
B) Vernizes fluoretados;
C) Ionômero de vidro;
D) Gluconato de Clorhexidina a 0,12%.

I.

Pode ser realizado por meios mecânicos, químicos ou
pela associação de ambos;
II. Controle mecânico representa o método mais eficaz
utilizado na prevenção e remoção da placa;
III. O controle mecânico pode ser realizado através da
escovação, fio dental e escovas interproximais.

QUESTÃO 25
Assinale a opção com a sequência correta para o preparo
do instrumental para esterilização:
A) Pré-lavagem, lavagem, secagem e embalagem;
B) Pré-lavagem, secagem, lavagem e embalagem;
C) Lavagem, secagem, pré-lavagem e embalagem;
D) Lavagem, pós-lavagem, secagem, embalagem.

Estão corretos:
A) Somente os itens I e II;
B) Somente os itens II e III;
C) Somente os itens I e III;
D) Os itens I, II e III.
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QUESTÃO 29
Assinale a opção correta que apresente o material de
moldagem descrito abaixo:
“Excelente estabilidade dimensional, baixa deformação
após presa, excelente reprodução de detalhes, tempo de
vazamento de 1 hora a 7 dias e custo muito alto.”
A) Polissulfeto;
B) Silicone de adição;
C) Silicone de condensação;
D) Poliéter.
QUESTÃO 30
Biossegurança em Odontologia é o conjunto de
procedimentos adaptados no consultório com o objetivo
de dar proteção e segurança ao paciente, ao profissional
e sua equipe. Sobre a biossegurança em odontologia,
assinale a opção correta:
A) O processo de autoclavagem consiste em manter o
material contaminado em contato com um vapor de
água em temperatura elevada, por um período de
tempo suficiente para matar todos os microorganismos;
B) O monitoramento da esterilização pela autoclave pode
ser realizado utilizando um indicador biológico em uma
mini-incubadora, porém esse procedimento apenas o
cirurgião dentista está habilitado a realizar;
C) Barreiras de PVC são para procedimentos semicríticos.
Devem ser trocadas a cada 3 pacientes;
D) Para lixo não contaminado ou lixo comum, deve-se usar
saco preto. Para lixo contaminado (contendo sangue e
secreções), deve-se usar saco branco identificado.
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