
Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2019 

1 

Prova Técnico em Saúde Bucal 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 

 

 

 

Prova 

 

Língua Portuguesa 

Raciocínio Lógico Matemático 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

 

  

INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Genética e vício 

 

Cada vez mais aumenta o número de pessoas que se tornam dependentes de medicamentos, 

drogas lícitas e ilícitas e alimentos. Sabe-se que fatores de ordem social, psicológica e econômica 

estão envolvidos na exposição do indivíduo aos produtos viciantes, no entanto, não se pode traçar 

um perfil de vulnerabilidade exato, pois se acredita que, além desses fatores externos, que já são 

muito variáveis, existam diferenças genéticas individuais de responsividade às drogas. 

Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela 

adição alcançam a sociedade em geral. Primeiro porque existe a possibilidade de associação do 

usuário com atividades ilegais, pelo consumo de substâncias ilícitas, como também pela associação 

com o crime organizado (tráfico de drogas), aumentando o índice de assaltos e, dessa forma, 

afetando a segurança da população. Segundo, devido aos gastos demandados na área da saúde pelo 

consumo de substâncias psicoativas, como o álcool, por exemplo, que está associado com muitos 

acidentes de trânsito, aumento do número de mortes e de paraplegias, provocando invalidez. 

Não bastassem esses danos, o uso de substâncias psicotrópicas atinge a unidade básica do 

relacionamento social: a família [...]. 

(Adaptado de Vida e Saúde, p. 38, jun. 2019). 

 

01. De acordo com o texto é possível afirmar que: 

I. O número de dependentes de drogas está aumentando. 

II. As drogas viciantes são cada vez menos diversificadas. 

III. Estudos mostram que as diferenças genéticas são repelentes dos vícios. 

IV. O vício traz problemas para a pessoa, família e órgãos públicos como a saúde. 

V. O consumo de álcool contribui para o aumento dos acidentes. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) II, III, e V estão corretas. 

C) I, II, IV e V estão corretas. 

D) I, IV e V estão corretas. 
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02. Analise a classificação da classe gramatical dos vocábulos destacados no enunciado e marque a 

alternativa correta. 

“Não bastassem esses danos, o uso de substâncias psicotrópicas  atinge a unidade básica do 

relacionamento social: a família”. 

A) Não = advérbio; esses = pronome; o = artigo; de = preposição; psicotrópicas = adjetivo; atinge = 

verbo; relacionamento = substantivo. 

B) Não = advérbio; esses = pronome; o = preposição; de = artigo; psicotrópicas = adjetivo; atinge = 

verbo; relacionamento = adjetivo. 

C) Não = advérbio; esses = pronome; o = artigo definido; de = conjunção; psicotrópicas = adjetivo; 

atinge = verbo; relacionamento = adjetivo. 

D) Não = advérbio; esses = pronome; o = artigo definido; de = conjunção; psicotrópicas = 

substantivo; atinge = verbo; relacionamento = adjetivo. 

 

03. Analise o enunciado e assinale a alternativa na qual o termo sublinhado possui a função de 

coesão textual. 

A) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

B) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

C) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

D) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

 

04. Analise as regras de acentuação dos vocábulos e assinale a incorreta. 

A) Básica – proparoxítona – todas são acentuadas. 

B) Família – acentua-se – paroxítona terminada em ditongo nasal. 

C) Também – acentua-se – oxítona terminada em m. 

D) Prejuízos – hiato – acentua-se o i tônico quando forma sílaba sozinho. 
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05. Marque a alternativa em que a parte destacada do vocábulo está classificada corretamente. 

A) Bastassem – dígrafo vocálico. 

B) Estão – ditongo oral decrescente. 

C) Primeiro – encontro consonantal. 

D) Indivíduo – dígrafo consonantal. 

 

06. Analise as afirmações: 

I. “Pois se acredita” – O termo destacado exerce a função de pronome. 

II. “Pessoas que se tornam dependentes” - O termo destacado exerce a função de conjunção. 

III. “Não se pode traçar” – O termo destacado exerce a função de conjunção. 

IV. “Como o álcool, por exemplo, que está associado” – O termo destacado exerce a função de 

pronome. 

A) Estão corretas I, III e IV. 

B) Estão corretas I e IV. 

C) Estão corretas II e III.  

D) Estão corretas I, II, e IV. 

 

07. Coloque (V) ou (F) e na sequência selecione a alternativa incorreta. 

(   ) “O número de pessoas que se tornam dependentes de medicamentos” – Emprego de próclise 

por atração do vocábulo que. 

(  ) “Sabe-se que fatores de ordem social” – Emprego de ênclise, pois não se inicia oração por 

pronome oblíquo. 

(   ) “Pois se acredita” - Emprego de mesóclise por atração do vocábulo pois. 

(   ) “Não se pode traçar um perfil” - Emprego de próclise por atração do vocábulo negativo. 

A) F, F, F, F. 

B) F, V, F, V. 

C) V, V, V, V. 

D) V, V, F, V. 

 

08. Em: “Cada vez mais aumenta o número de pessoas que se torna dependente de medicamento.” 

Temos desvios de: 

I. Ortografia oficial. 

II. Concordância Nominal. 

III. Concordância verbal. 
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IV. Regência verbal. 

A) I, II e III. 

B) II e IV. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 

 

09. Marque o enunciado de pontuação correta. 

A) O jovem sob efeito de droga, agrediu os pais e vizinhos na tarde de ontem. 

B) Sob efeito de droga, o jovem agrediu os pais e vizinhos, na tarde de ontem. 

C) Na tarde de ontem, o jovem, sob efeito de droga, agrediu os pais e vizinhos. 

D) O jovem, sob efeito de droga agrediu os pais e vizinhos na tarde de ontem. 

 

10. Marque o enunciado que está de acordo com a norma culta padrão. 

A) Assisti a um filme de terror na tarde de ontem. 

B) Fui ao Paraná e depois fui à São Paulo. 

C) Prefiro viajar do que trabalhar dessa forma. 

D) Maria namora com Marcos, pretendem casar em breve. 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

 

11. Levando em consideração questões de razões e proporções matemáticas, os valores de X e Y e, 

responda a soma dessas duas variáveis, segundo os desenhos apresentados, abaixo: 
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A) X + Y = 300 cm. 

B) X + Y = 400 cm. 

C) X + Y = 280 cm. 

D) X + Y = 2,08 metros. 

 

12. Ao trabalhar com sequências de números, figuras e palavras, pode-se aplicar a lógica 

Matemática. Das sequências abaixo, qual delas representa uma lógica? 

A) Pai – Mãe – Casa – Filho – Filha – Irmã – Sobrinho. 

B) Presidente – Diretor – Secretário – Chefe de setor. 

C) Político – Quadrado – Juiz de futebol – Policial – Cachorro. 

D) Help – S.O.S – Socorro – Comida – Ambulância. 

 

13. Uma empresa de construção civil, possui grupos de trabalho para construção de pisos de 

concreto. Normalmente a Equipe A, faz 30 metros de piso com área de 400 m² e com uma 

dificuldade 2. Se tivesse 60 metros de piso para fazer, com dificuldade 5, qual seria a área de piso 

construída pela equipe A?  

A) Área de 1000m². 

B) Área de 320m². 

C) Área de 3500m². 

D) Área de 2m². 

 

14. Uma equação do 2° grau é toda e qualquer equação com uma incógnita que é expressa da 

seguinte forma: ax
2
 + bx + c = 0, a ≠ 0 . A letra x é a incógnita, e as letras a, b e c são números 

reais que exercem a função de coeficientes da equação. Apenas o coeficiente a deve ser diferente de 

zero. Se nenhum dos coeficientes for nulo, se trata de uma equação completa; mas se algum dos 

coeficientes b e c for zero, se trate de uma equação incompleta. Quando se resolve uma equação 

do 2° grau, pode-se encontrar até dois resultados. Esses valores são chamados de raízes da equação. 

Na equação abaixo calcule o valor de X’ e X” e assinale a alternativa correta: 

 
 

A) Resultado, X’= 2 e X” = 4. 

B) Resultado, X’= 2 e X” = 3. 

C) Resultado, X’= 1 e X” = 4. 

D) Resultado, X’= 1 e X” = 3. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao-2-grau.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/raiz-uma-equacao-2-grau-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/raiz-uma-equacao-2-grau-1.htm
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15. Em um Concurso Público para o cargo de Técnico em Administração de uma Prefeitura 

Municipal, se inscreveram 360 pessoas. Dos inscritos 85% tinham até 22 anos de idade. Quantas 

pessoas inscritas tinham idade superior a 22 anos de idade? 

A) 54 inscritos com idade acima de 22 anos. 

B) 15 inscritos com idade superior a 22 anos. 

C) 15 inscritos com idade de no mínimo 22 anos de idade. 

D) 54 inscritos com idade acima de 22 anos de idade. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

16. Maravilha (SC) tornou-se município por meio da Lei Estadual nº 348, de 21 de junho de 1958. 

A instalação oficial e data que se comemora o dia do município é: 

A) 21 de junho de 1958. 

B) 30 de junho de 1958. 

C) 05 de julho de 1958. 

D) 27 de julho de 1958. 

 

17. No ano de 1979 foi construído o monumento e símbolo municipal de Maravilha/SC. O símbolo 

foi oficializado pela lei nº 773. A estátua é feita com sucata e a obra é uma criação do artista 

plástico chapecoense Paulo Siqueira. O monumento e símbolo do município é conhecido como: 

A) A criança e o pássaro. 

B) A criança e sua cidade. 

C) Cidade das crianças. 

D) Liberdade das crianças. 

 

18. Em abril de 1960 foi inaugurada a Capital Federal do Brasil – Brasília. Sede do poder político 

brasileiro e onde funcionam os principais órgãos federais, Brasília foi inaugurada no governo de: 

A) Getúlio Vargas. 

B) João Café Filho. 

C) Ernesto Beckmann Geisel. 

D) Juscelino Kubitschek. 
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19. A Organização das Nações Unidas - ONU designou que a partir do ano de 1975 em âmbito 

internacional, no dia 08 de março é comemorado: 

A) Dia Internacional da Consciência Negra. 

B) Dia Internacional da Ecologia. 

C) Dia Internacional da Mulher. 

D) Dia Internacional da Cruz Vermelha. 

 

20. Considerado o principal paralelo do globo, a Linha do Equador existe para facilitar os estudos 

geográficos, posto que trata-se de uma referência determinada para encontrar locais no planeta 

Terra. A Linha do Equador é uma linha imaginária que divide o globo terrestre em: 

A) Leste/Oeste. 

B) Norte/Sul. 

C) Leste/Sul. 

D) Norte/Oeste. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

21. De acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) dispostos na Lei N
o
 

8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as assertivas abaixo: 

I. A universalidade constitui o acesso aos pacientes aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência. 

II. Não objetiva a descentralização, mantendo todo o controle na federação. 

III. Preconiza a integralidade da assistência, sendo esta um conjunto articulado de ações individuais 

e coletivas. 

IV. Não faz uso da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades ou alocação de recursos. 

Assinale a opção abaixo que contempla apenas as assertivas corretas: 

A) I, II e IV estão corretas. 

B) II e IV estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I e III estão corretas. 
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22. Sendo que cada esfera governamental possui competências dentro do SUS, analise as assertivas 

abaixo sobre a esfera municipal: 

I. Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

II. A execução de serviços de vigilância epidemiológica e sanitária. 

III. Gerir e executar os serviços públicos de saúde. 

IV. Participar do planejamento da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a 

direção estadual. 

Assinale a opção abaixo que contempla apenas as assertivas corretas: 

A) I, II e III estão corretas. 

B) I, II, III e IV estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I, III e IV estão corretas. 

 

23. Frente às estratégias de educação em saúde bucal, o cirurgião-dentista e o técnico em saúde 

bucal devem ter conhecimento sobre as principais doenças bucais e seus métodos de prevenção. 

Sendo assim, para que estas informações sejam passadas de maneira eficaz aos pacientes, a equipe 

de saúde bucal deve considerar alguns fatores, exceto: 

A) Ter conhecimento básico sobre o assunto abordado. 

B) Oferecer alternativas para uma eventual falta de produtos e materiais necessários para que os 

pacientes possam seguir as orientações. 

C) Deve-se fazer uso de termos técnicos, independentemente do público alvo. 

D) Estar atento às dúvidas e sempre saná-las. 

 

24. No âmbito da Política Nacional de Saúde Bucal, os auxiliares em saúde bucal (ASB) e técnicos 

em saúde bucal (TSB) possuem competências, habilidades e atribuições específicas. Sendo assim, 

assinale (V) verdadeiro ou (F) falso para as assertivas abaixo: 

(      ) Desenvolver em equipe ações de promoção de saúde. 

(   ) Desenvolver ações de prevenção e controle de doenças bucais, voltadas para indivíduos, 

famílias e coletividade. 

(     ) Atuar no desenvolvimento das atividades de educação permanentes, voltadas para a equipe e 

trabalhadores da unidade de saúde. 

(   ) Organizar o ambiente de trabalho considerando a natureza e as finalidades das ações 

desenvolvidas em saúde bucal. 
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A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, V, V. 

B) F, F, V, V. 

C) V, V, V, V. 

D) V, V, V, F. 

 

25. Uma importante etapa da rotina odontológica é a gestão e administração do consultório 

odontológico, etapa esta, que deve ser realizada em conjunto pela equipe de trabalho, visando 

estabelecer condições adequadas para o funcionamento do consultório. Sendo assim, assinale (V) 

verdadeiro ou (F) falso para as assertivas abaixo: 

(   ) O serviço odontológico é considerado um serviço complexo, pois envolve vários tipos de 

materiais e diferentes especialidades. 

(    ) A satisfação do paciente não deve ser levada em consideração, apenas a satisfação da equipe de 

trabalho. 

(   ) Deve-se procurar obter um cuidadoso gerenciamento do estoque e da agenda, partindo do 

princípio da integralidade no atendimento do paciente. 

(     ) Deve-se realizar planejamento estratégico, com intuito de organizar a equipe e a rotina a curto, 

médio e longo prazo. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, V. 

B) V, F, F, V. 

C) V, F, V, F. 

D) V, F, V, V. 

 

26. De acordo com o Código de Ética Odontológica, analise as assertivas abaixo sobre os direitos 

fundamentais dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal: 

I. Resguardar o segredo profissional. 

II. Recusar-se a exercer a profissão onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e 

salubres. 

III. Pode exercer todas as suas atribuições sem a supervisão do cirurgião-dentista. 

IV. Executar os procedimentos descritos na Lei N
o
. 11.889/2008 sob a supervisão do cirurgião-

dentista. 
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Assinale a opção abaixo que contempla apenas as assertivas corretas: 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) I, II e IV estão corretas. 

D) I e IV estão corretas. 

 

27. Os seres humanos possuem duas dentições, decídua e permanente, e entre estas duas, possui um 

estágio de dentição mista (onde os pacientes apresentam dentes decíduos e permanentes em boca). 

Desta forma, com qual idade normalmente inicia-se a dentição mista? Assinale abaixo a opção 

correta: 

A) 4 anos de idade. 

B) 5 anos de idade. 

C) 6 anos de idade. 

D) 8 anos de idade. 

 

28. Os dentes possuem nomenclaturas próprias e de uso internacional. Estas definições auxiliam 

tanto o cirurgião-dentista no preenchimento dos prontuários, quando na discussão de casos com a 

equipe de saúde bucal. Sendo assim, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso para as assertivas abaixo: 

(        ) O dente 46 refere-se ao Primeiro Molar Inferior Esquerdo. 

(        ) O dente 11 refere-se ao Incisivo Central Superior Direito. 

(        ) O dente 28 refere-se ao Terceiro Molar Superior Esquerdo. 

(        ) O dente 43 refere-se ao Canino Inferior Direito. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, V, V. 

B) V, V, V, V. 

C) F, V, F, V. 

D) F, V, V, F. 

 

29. Com relação aos fatores envolvidos no desenvolvimento e progressão da cárie dentária, analise 

as assertivas abaixo: 

I. Manchas brancas opacas na superfície do esmalte podem ser indicadores de doença ativa. 

II. Pacientes com redução da quantidade de saliva são mais susceptíveis à doença cárie. 

III. A má higiene dentária não é um fator etiológico da cárie dentária, pois esta depende apenas dos 

hábitos alimentares. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2019 

12 

Prova Técnico em Saúde Bucal 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

IV. Dentes com áreas de retenção de biofilme (como sulcos profundos) são mais susceptíveis à 

doença cárie. 

Assinale a opção abaixo que contempla apenas as assertivas corretas: 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) I, III e IV estão corretas. 

C) I e IV estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 

 

30. Dentre as etapas de educação e motivação do paciente, a exposição ao mesmo sobre seu 

autocuidado com a higiene bucal deve ser executada. Sendo assim, uma técnica pode ser aplicada 

aos dentes, evidenciando aonde os pacientes não estão higienizando corretamente. Assinale a 

alternativa abaixo que contempla esta técnica: 

A) Técnica de Fones. 

B) Técnica de Bass. 

C) Revelação de placa bacteriana. 

D) Uso do digluconato de clorexidina 0,12%. 

 

31. A doença cárie, ainda se faz presente na rotina odontológica no Brasil e em todo o mundo. 

Entretanto, já se tem conhecimento sobre importantes medidas do controle desta doença. Sobre os 

métodos de controle desta doença, assinale a opção incorreta: 

A) Deve-se educar e motivar todos os pacientes, auxiliando o mesmo a desenvolver as habilidades 

necessárias para a prática diária de uma boa higiene oral. 

B) Pode-se fazer uso de aplicações tópicas de fluoretos para os pacientes com alto risco para a 

doença cárie. 

C) Controle de placa bacteriana profissional, com retornos periódicos que devem ser 

individualizados para cada paciente. 

D) A dieta não é um fator importante no controle da cárie dentária. 

 

32. Frente a rotina odontológica, há produção de diferentes tipos de resíduos que devem ser 

descartados de maneira específica e correta. Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) A saliva é considerada em odontologia como um fluído corporal potencialmente infeccioso. 

(   ) Quando uma sala de tratamento odontológico é reorganizada, os resíduos a serem descartados 

não precisam ser diferenciados em contaminantes e não contaminantes. 
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(     ) Os resíduos gerais (não contaminantes) incluem toalhas de papel absorvente, blocos de papel 

para manipulação de materiais e sugadores. 

(   ) Os resíduos que entram em contato com sangue ou saliva (contaminados) incluem gazes, 

barreiras de proteção e materiais perfurocortantes.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, F, V. 

B) V, F, F, V. 

C) F, F, F, V. 

D) V, F, F, F. 

 

33. Uma importante etapa no controle de infecções em consultório odontológico é a desinfecção de 

superfícies, visando a eliminação de microrganismos que permaneçam após o procedimento de 

limpeza. Sobre as características ideais dos agentes desinfetantes, analise as assertivas abaixo: 

I. Deve eliminar rapidamente um amplo espectro de bactérias. 

II. Deve apresentar atividade residual com toxicidade mínima. 

III. Deve ser inodoro (sem cheiro). 

IV. Deve ter baixo custo e ser de fácil aplicação. 

Assinale a opção abaixo que contempla apenas as assertivas corretas: 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) II e IV estão corretas. 

 

34. Dentre os possíveis métodos de controle microbianos para a cavidade bucal, o Digluconato de 

Clorexidina está entre os mais utilizados. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta: 

A) Pode ser aplicado na forma de gel ou solução. 

B) Não é considerado a principal substância no controle químico da placa bacteriana. 

C) Antimicrobiano de amplo espectro, atuando em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. 

D) Um possível efeito colateral deste antimicrobiano é a pigmentação dos dentes e/ou restaurações 

após duas semanas de uso. 
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35. Os itens de cuidado ao paciente são classificados em três categorias: crítico, semicrítico e não 

crítico. Sendo que, para cada uma destas categorias, cuidados específicos devem ser tomados para 

evitar potenciais riscos de contaminação. Desta forma, analise as assertivas abaixo: 

I. Instrumentais cirúrgicos são exemplos de itens críticos e exigem esterilização dos mesmos. 

II. Instrumentais que encostam e penetram nas mucosas são considerados itens semicríticos. 

III. Espelhos bucais são considerados itens semicríticos. 

IV. O tubo do equipamento de Raio-X, o avental de chumbo e a ponteira de luz do 

fotopolimerizador são exemplos de itens não críticos, pois entram em contato apenas com pele 

intacta. 

Assinale a opção abaixo que contempla apenas as assertivas corretas: 

A) I e II estão corretas. 

B) II e III estão corretas. 

C) I, II e IV estão corretas. 

D) I, III e IV estão corretas. 

 

36. O diagnóstico de alterações dentárias é uma etapa rotineira no consultório odontológico, e 

muitas vezes, necessita de exames complementares como as radiografias intrabucais. Desta forma, 

assinale a alternativa abaixo que não contempla uma técnica radiográfica intrabucal: 

A) Radiografia periapical. 

B) Radiografia interproximal. 

C) Radiografia oclusal. 

D) Radiografia panorâmica. 

 

37. Um dos materiais odontológicos mais clássicos e amplamente utilizados é o Amálgama. 

Atualmente este consiste em uma liga metálica a base de mercúrio e amálgama, dentre outros 

metais, sendo que, ainda é muito utilizado no âmbito da saúde pública no nosso país. Com relação 

as características deste material de uso direto, analise as assertivas abaixo: 

I. Pode ser utilizado em dentes decíduos e permanentes. 

II. É contraindicado para pacientes com higiene bucal deficiente. 

III. A sua utilização em dentes anteriores é contraindicada pelo fator “estético”. 

IV. É indicado para áreas de difícil controle da umidade. 

Assinale a opção abaixo que contempla apenas as opções corretas: 

A) I, III e IV estão corretas. 

B) I, II e IV estão corretas. 
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C) I, II, III e IV estão corretas. 

D) I e IV estão corretas. 

 

38. A utilização das resinas compostas como materiais de uso direto na Odontologia é uma prática 

diária que demanda uma sequência ordenada de etapas e instrumentais específicos. Sendo assim, 

assinale a alternativa abaixo que não corresponde a um instrumental para a realização da técnica 

incremental de Resina Composta: 

A) Espátulas diversas. 

B) Condensador de Ward. 

C) Pincéis diversos. 

D) Fotopolimerizador. 

 

39. Um dos materiais restauradores mais utilizados na Odontologia é o Cimento de Ionômero de 

Vidro. Sobre este material, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso:  

(       ) Uma de suas vantagens é a liberação de flúor. 

(       ) Não possui adesão química a estrutura dentária. 

(       ) Possui alta resistência ao desgaste. 

(       ) É apenas indicado para restaurações provisórias em dentes decíduos. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, F, F. 

B) V, V, F, F. 

C) V, F, F, F. 

D) V, F, F, V. 

 

40. A esterilização dos instrumentais odontológicos, etapa indispensável no controle de infecções 

cruzadas em odontologia, demanda o uso de autoclaves. Sobre este equipamento, analise as 

assertivas abaixo: 

I. Realiza a esterilização dos instrumentais através de alta temperatura, vapor e pressão. 

II. Os materiais a serem esterilizados não requerem embalagens especiais, sendo que qualquer tipo 

de embalagem pode ser utilizada. 

III. Não se faz necessário testes químicos e biológicos periódicos para certificar-se do bom 

funcionamento do equipamento. 

IV. Para a produção do vapor, qualquer tipo de água pode ser utilizada na autoclave. 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2019 

16 

Prova Técnico em Saúde Bucal 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Assinale a opção abaixo que contempla apenas as assertivas corretas: 

A) Apenas a I está correta. 

B) I e II estão corretas. 

C) I e IV estão corretas. 

D) I, II, III e IV estão corretas. 

 


