
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 009/2018
DATA DA PROVA: 01/07/2018 - TARDE

CARGO:
TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL

(NÍVEL MÉDIO)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 09; 

Informática: 10 a 14; Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o pequeno trecho a seguir e responda às 
questões de 1 a 5:
                                                                        
“Quem procura não acha. É preciso estar distraído 
e não esperando absolutamente nada. Não há nada 
a ser esperado. Nem desesperado.” 
Caio Fernando Abreu.                                   
             
01. Assinale a alternativa que apresenta a 
melhor interpretação para o pensamento do autor.

a) Ao contrário do que o ditado popular diz (quem 
procura acha), o autor enfatiza que não há nada 
a ser esperado, nem desesperado: somente é 
necessário estar distraído. 
b) O autor faz uma interpretação equivocada do 
ditado “quem procura acha”, sendo incorreta sua 
compreensão dos fatos e em total desacordo com 
a realidade. 
c) A ênfase do pensamento expresso no texto 
repousa sobre o fato de que precisamos lutar 
muito para conquistar a realização dos objetivos 
propostos. 
d) “Quem procura acha” ou “Quem procura não 
acha” têm absolutamente o mesmo sentido, sendo 
desnecessária e inútil a opinião expressa pelo autor. 
________________________________________

02. Analise as assertivas a respeito dos termos 
“esperado” e “esperando”, presentes no texto, 
verifique quais são verdadeiras (V) ou falsas (F), e 
assinale a alternativa que apresenta a CORRETA 
correlação. 

I. O termo “esperado” é uma forma do verbo 
“esperar”. (  )
II. O termo “esperando” NÃO é uma forma do verbo 
“esperar”. (  )
III.  O sentido do verbo “esperar” está relacionado a 
“aguardar, ansiar, desejar”. (  )

a) I (V); II (F); III (V).
b) I (F); II (V); III (F).
c) I (V); II (V); III (V).
d) I (F); II (F); III (F).
________________________________________

03. Analise as afirmativas a respeito do termo 
“absolutamente”, presente no texto, e assinale a 
alternativa CORRETA. 

I. O termo significa “inteiramente, totalmente, 
completamente”.
II. O termo se relaciona ao termo “acha”, na frase 
“quem procura não acha”.
III.  O termo está ortograficamente incorreto, pois 
é impossível o encontro das consoantes “bs” em 

língua portuguesa.

a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

04. Considere a frase a seguir e assinale a 
alternativa que evoca o erro contido nela.

“Quem procura acham”.

a) A frase está ortograficamente incorreta pois o 
verbo “achar” deveria ser com “x”.
b) Há um erro de concordância, pois o verbo “achar” 
deveria estar no singular, concordando com o resto 
da frase. 
c) A frase faz mau uso do pronome “quem”, pois 
deveria ser utilizado um pronome possessivo ao 
invés de pronome pessoal do caso oblíquo. 
d) A frase está com um erro de pronúncia, pois o verbo 
“procurar” deveria estar escrito com mais um “r”. 
________________________________________

05. Considere o termo “preciso”, presente 
na frase “É preciso estar distraído”, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está incorreto, pois é “precizo”, de acordo 
com a norma padrão.
II. O termo significa, na frase em que está 
empregado, “perfeito, na medida exata”. 
III.  O termo é formado por três sílabas, a saber, 
“pre”, “ci” e “so”. 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente a afirmativa I está correta.
d) Somente a afirmativa III está correta.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 09 - MATEMÁTICA

06. A razão entre o produto e a soma das raízes 
da equação x2 - 11/2x + 7 = 0, é:
 
a) 8
b) 14/11
c) 11/14
d) 2/7
________________________________________

07. A razão entre a área de um triângulo 
equilátero de lado 20 cm, e à área de um quadrado 
de lado x, é igual a 4  O valor do lado x desse 
quadrado é igual a:

a) 5 cm.
b) 6 cm.
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c) 7 cm.
d) 8  cm.
________________________________________

08. Um funcionário público realiza uma 
aplicação financeira de $ 6.500,00 feita à taxa de 
juros simples de 2,0% ao mês durante um trimestre. 
O valor dos juros obtidos nessa aplicação foi de:

a) R$ 230,00
b) R$ 340,00
c) R$ 390,00
d) R$ 310,00
________________________________________

09. Em uma fábrica de automóveis foram 
produzidos 200 carros no mês de fevereiro. Em 
junho do mesmo ano, foram produzidos 3.200 
carros. Sendo que  a quantidade de carros 
produzidos entre fevereiro e junho formam uma 
progressão geométrica crescente, a produção de 
carros no mês de abril desse mesmo ano foi de:

a) 1.200
b) 1.000
c) 900
d) 800
________________________________________
QUESTÕES 10 A 14 - INFORMÁTICA

10. Um operador utilizando o Microsoft Word 
2013, normalmente utiliza teclas de atalho para 
abrir a caixa de impressão. Qual sequência deve 
ser digitada pelo operador para abrir a caixa de 
impressão?

a) Ctrl + I
b) Alt + P
c) Ctrl + V
d) Ctrl+P
________________________________________

11. Qual o principal conjunto de protocolo 
utilizado na transmissão de dados em uma rede de 
internet?

a) Spoller
b) UDP
c) TCP/IP
d) Ethernet
________________________________________

12. Dentro do computador existem várias 
formas de memória que podem ser classificadas 
em voláteis e não voláteis. Qual memória descrita 
a seguir tem a capacidade de armazenar dados 
de forma permanente os arquivos e programas 
utilizados pelo Sistema Operacional?

a) SRAM
b) ROM
c) HD
d) RAM
________________________________________

13. Qual será a operação realizada clicando 

no botão   que está presente no MS Excel 
2013?

a) Inserir Formula.
b) Inserir Célula.
c) Excluir Coluna.
d) Mover linha.
________________________________________

14. Dentro do Painel de Controle em um 
computador com Sistema Operacional Windows 10, 
existe um recurso responsável para desinstalar ou 
alterar um programa. Qual o nome deste recurso?

a) Espaços de Armazenamento.
b) Recuperação.
c) Programas Padrão.
d) Programas e Recursos.
________________________________________
QUESTÕES DE 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. Com relação aos materiais odontológicos 
assinale a alternativa CORRETA:

a) Quando a aparência polida do cimento de 
ionômero de vidro tiver desaparecido, se inicia o 
processo de presa.
b) Quanto mais clara a cor da resina escolhida 
para restauração do dente, maior é o tempo de 
polimerização necessário.
c) Na fase de escultura e acabamento do amálgama, 
um condensador  é utilizado para regularizar, tendo 
certeza que nehuma irregularidade está presente 
na restauração.
d) Na restauração de um dente, o verniz cavitário 
deve ser aplicado antes do material forrador.
________________________________________

16. Assinale a alternativa INCORRETA 
relacionada ao controle de Infecção Cruzada e 
paramentação da Equipe de Saúde Bucal:

a) Na preparação de soluções desinfetantes, deve-
se utilizar produtos registrados em órgãos de 
controle e seguir as orientações do fabricante.
b) Paredes, persianas e cortinas em áreas de 
atendimento a pacientes devem ser limpas quando 
estiverem visivelmente empoeiradas ou sujas.
c) Pode-se realizar a desinfecção de uma superfície 
mesmo sem realizar a limpeza prévia, acelerando o 
processo de desinfecção.
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d) Não há método capaz de comprovar se os 
micróbios foram removidos ou eliminados após 
limpeza prévia e desinfecção de um equipamento 
ou superfície.
________________________________________

17. Assinale a alternativa INCORRETA 
relacionada à prevenção da cárie:
a) Dentre os substitutos do açúcar, o sorbitol 
é o único adoçante que pode prevenir a cárie 
(anticariogênico).
b) O açúcar do tipo sacarose é mais cariogênico do 
que outros tipos de açúcares como a maltose.
c) O controle da placa inclui a remoção da placa de 
bactérias dos dentes e tecidos orais adjacentes.
d) A terapia com flúor inclui aplicação profissional 
de flúor, terapia de flúor doméstica e consumo de 
água de abastecimento fluoretada.
________________________________________

18. Com relação à escovação dentária e 
controle de placa bacteriana, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Dois tipos básicos de escova são as manuais e 
as automáticas.
b) Após extrações dentárias, os dentes adjacentes 
ao local da extração não necessitam ser escovados 
normalmente nos primeiros dias após o procedimento 
cirúrgico, a fim de favorecer a cicatrização tecidual.
c) Técnica de escovação imprópria, vigorosa, pode 
resultar em abrasão anormal da estrutura dos 
dentes,  retração gengival e exposição da superfície 
das raízes.
d) O métodos de Bass, pode ser recomendado 
como técnica de escovação.
________________________________________

19. A respeito de Radiologia Odontológica,  
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os três componentes principais do aparelho 
de Rx odontológico são: cabeça do tubo, braço 
extensor e painel de controle.
b) As estruturas que a radiação pode atravessar 
facilmente são as estruturas radiopacas (claras) 
em uma imagem, como restaurações metálicas, 
esmalte dentário e áreas ósseas densas.
c) Para densidade correta de uma imagem 
radiográfica, um paciente que é muito pequeno ou 
magro,  exige menos radiação do que uma pessoa 
com estrutura robusta e estrutura pesada.
d) Toda radiação ionizante é prejudicial e produz 
alterações biológicas em tecidos vivos.
________________________________________

20. De acordo com a classificação dos preparos 
cavitários, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Lesões de cárie tipo II incluem  as áreas de 
restauração de multisuperfícies (quatro ou mais 
superfícies de um dente posterior).
b) Cavidade classe I pode envolver área de fóssulas 
e fissuras palatinas dos molares superiores.
c) As restaurações classe IV envolvem áreas de 
borda incisal e superfícies proximais de incisivos e 
pré-molares.
d) As lesões classe III afetam as superfícies 
interproximais (mesial ou distal).
________________________________________

21. Com relação aos procedimentos 
restauradores, assinale a alternativa CORRETA:

a) Em um preparo classe III, em um canino superior 
esquerdo, com finalidade estética, poderá ser usado 
amálgama como material restaurador.
b) Não se faz necessário uso de matriz para 
restaurações classe II.
c) Na população idosa, as lesões classe V também 
tendem a ocorrer na raiz do dente, próximo a junção 
cemento-esmalte.
d) Após concluída a restauração de um dente, o 
ajuste  oclusal da restauração é necessário somente 
se o paciente se queixar de algum incômodo na 
mastigação.
________________________________________

22. Com relação ao processo de esterilização de 
instrumentais e materiais odontológicos, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Quando for realizar o processamento do 
instrumental deve-se utilizar equipamento de 
proteção individual (EPI), como luvas, avental, 
gorro, máscara  e óculos de proteção.
b) Se  o instrumental não pode ser limpo 
imediatamente após a realização de um 
procedimento, ele deverá ser colocado em uma 
solução de limpeza para prevenir o ressecamento 
de sangue e resíduos no instrumental, como em 
uma solução enzimática.
c) O monitoramento biológico, ou teste de esporos, 
é o único modo de determinar se a esterilização 
ocorreu e confirmar que todas as bactérias e 
endosporos foram mortos.
d) O óxido de etileno, é eficaz inclusive em artefatos 
molhados, devido a sua alta toxicidade.
________________________________________
23. São atribuições do Técnico de Higiene 
Bucal, EXCETO:

a) Realizar fotografias e tomadas de uso 
odontológico exclusivamente em consultórios ou 
clínicas odontológicas.
b) Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, manuseio e descarte de produtos 
e resíduos odontológicos.
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c) Participar na  realização de levantamentos 
e estudos epidemiológicos,  na categoria de 
examinador.
d) Remover suturas.
________________________________________

24. Nos dispostos da Lei nº 8.080 de 19/09/90, 
do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS), de forma alguma.
b) Um dos princípios do Sus é a igualdade da 
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 
de qualquer espécie.
c) Não compete ao SUS a avaliação do impacto que 
as tecnologias provocam à saúde.
d) A direção do SUS é única, sendo exercida no 
âmbito da União pela Secretaria de Saúde.
________________________________________

25. Assinale a alternativa que NÃO corresponde 
à lei nº 8.142 de 28/12/90, do SUS:

a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados somente por  investimentos previstos 
em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo 
e aprovados pelo Congresso Nacional.
b)   Dispõe sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área 
da saúde e dá outras providências.
c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes.
d) Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
________________________________________

26. Com relação as diretrizes da Política Nacional 
de Saúde Bucal (PNSB), assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) A Higiene Bucal Supervisionada visa à prevenção 
da cárie – quando 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.
b) Ações educativo-preventivas com gestantes 
qualificam sua saúde e tornam-se fundamentais 
para introduzir bons hábitos desde o início da vida 
da criança. Em nenhuma hipótese a assistência à 
gestante será compulsória, respeitando-se sempre a 
sua vontade, sob pena de gravíssima infração ética.
c) A atuação da equipe de saúde bucal (ESB) deve 
se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao 
trabalho técnico–odontológico.

d) A PNSB tem como um dos pressupostos, na 
reorientação do modelo de atenção em saúde 
bucal, incorporar a Saúde da Família como uma 
importante estratégia na reorganização da atenção 
básica.
________________________________________

27. A utilização de Aplicação Tópica de Flúor 
(ATF) com abrangência universal é recomendada 
para populações nas quais se constate ao menos 
uma  das seguintes situações:

a) Exposição à água de abastecimento contendo 
naturalmente baixos teores de flúor (até 0,1 ppm 
de Flúor).
b) Exposição a flúor na água há menos de 1 ano.
c) CPOD maior que 5 aos 12 anos de idade.
d) Menos de 30% dos indivíduos do grupo são 
livres de cárie aos 12 anos de idade.
________________________________________

28. De acordo com a Lei Federal nº 11.889/2008,  
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. Fazer propaganda de seus serviços, exceto em 
revistas, jornais e folhetos especializados da área 
odontológica.
IV. Proceder à limpeza e à antissepsia do campo 
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive 
em ambientes hospitalares, sob supervisão do 
cirurgião-dentista.

a) Somente I, II, III estão corretas.
b) Somente I e III estão corretas.
c) Somente I e II estão corretas.
d)  I, II, III e IV estão corretas.
________________________________________

29. De acordo com  o Decreto nº 7.508 de 28 
de junho de 2011, para ser instituída a Região de 
Saúde, deve conter, no mínimo, ações e serviços 
de:

I. Atenção primária.
II. Urgência e emergência.
III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
V. Vigilância em saúde.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.
b) Somente I, II, III e IV estão corretas.
c) Somente I, II e III estão corretas.
d) Somente I, II, IV e V estão corretas.
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30. São responsabilidades comuns a todas 
as esferas de governo, referentes à Portaria nº 
2.488/2011 (Política Nacional de Atenção Básica), 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS):

a) Articular com o Ministério da Educação 
estratégias de indução às mudanças curriculares 
nos cursos de graduação e pós-graduação na área 
da saúde visando à formação de profissionais e 
gestores com perfil adequado à Atenção Básica.
b) Estabelecer mecanismos de controle, regulação 
e acompanhamento sistemático dos resultados 
alcançados pelas ações da Atenção Básica, como 
parte do processo de planejamento e programação.
c) Prestar apoio institucional aos municípios no 
processo de implantação, acompanhamento, e 
qualificação da Atenção Básica e de ampliação e 
consolidação da estratégia Saúde da Família.
d) Definir estratégias de articulação com as gestões 
municipais do SUS com vistas à institucionalização 
da avaliação da Atenção Básica.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/07/2018.


