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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. 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 processo seletivo. 

- 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 02 (duas) 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.  

 

 

 

 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

2 

Prova Técnico em Saúde Bucal 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Língua Portuguesa 

Escolas de São Paulo inovam para formar leitores¹ 

Redes sociais, internet, jogos e televisão. Cada vez mais aumenta a lista de concorrentes dos 

livros pela atenção dos jovens. Para que os estudantes descubram o prazer da leitura, escolas 

particulares de São Paulo estão desenvolvendo projetos para aproximar os jovens dos livros. 

O Instituto Pró-Livro, associação de incentivo a leitura, publicou neste ano a pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, que mostrou que, conforme vão crescendo, as crianças deixam de 

indicar o `gosto` como motivação para a leitura. Nas faixas etárias de 5 a 10 anos e de 11 a 13, o 

`gosto` é apontado como maior motivação por 40% e 42%, respectivamente, dos entrevistados. Já 

nas faixas de 14 a 17 e de 18 a 24 anos, essa justificativa cai para 29% e 21%, respectivamente. 

Para Zoara Failla, coordenadora do levantamento, a mudança de motivação para a leitura 

resulta de uma série de transformações na vida do jovem e, na maioria das vezes, não é 

acompanhada de ações que mostrem como ela pode ser prazerosa. `O livro na infância é quase um 

brinquedo, é colorido, cheio de ilustrações e normalmente traz um contato da criança com os 

adultos. Depois, ele passa a representar uma obrigação que a criança tem na escola, justamente no 

momento em que descobre novos interesses.` 

Para evitar o distanciamento com o mundo da leitura, o Colégio Santa Maria, na zona sul da 

capital, montou neste ano um book truck (caminhão de livros) para que os alunos do ensino 

fundamental 2 (do 6.º ao 9.º ano) tenham as obras sempre próximas. Os próprios estudantes 

passaram por treinamento, são bibliotecários voluntários do caminhão e têm como responsabilidade 

organizar os livros e indicá-los para colegas. `Até o 6.º ano, os alunos frequentam muito a nossa 

biblioteca, mas quando ficam maiores e com outros interesses - celular, amizades, redes sociais - 

deixam de frequentá-la e passam a encará-la como um lugar burocrático. Nós queríamos mudar isso 

e os aproximar da leitura`, afirma Marcia Rufino, orientadora do colégio. 

(¹ Estadão - Uol Educação - 12/09/2016 - São Paulo, SP – texto adaptado especialmente para essa prova) 

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. Quanto mais jovens, o gosto pela leitura é a motivação. 

II. A faixa etária entre 14 a 17 anos em que o gosto deixa de ser motivação para a leitura é maior. 

III. Até o 6º ano a biblioteca é encarada como um lugar burocrático. 

Estão corretas: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) Todas estão corretas. 
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02. Em relação ao texto é correto o que se afirma em: 

A) O jornal não apresenta nenhum comentário sobre o assunto. 

B) O jornal apresenta posicionamento, porque se trata de um artigo de opinião. 

C) O jornal apresenta a matéria e faz comentário. 

D) O jornal apenas apresenta a matéria e a opinião de outras pessoas. 

 

03. Assinale a alternativa correta: 

A) O jornal afirma que, quando ficam maiores, crianças e jovens têm outros interesses tais como: 

celular, amizades, redes sociais. 

B) A mudança de motivação para a leitura, segundo o Estadão, resulta de transformações na vida do 

jovem que não são acompanhadas de ações que mostrem o prazer de ler. 

C) O Instituto Pró-Livro, associação de incentivo a leitura, organizou ações como o book truck, para 

incentivar a leitura dos jovens e crianças.  

D) O livro deixa de ser interessante, justamente, no momento em que o jovem descobre novos 

interesses. 

 

04. O uso da crase está correto na frase: 

A) O Instituto Pró-Livro, associação de incentivo à leitura, publicou pesquisa sobre leitura. 

B) Os alunos foram convidados à participar de projetos de leitura. 

C) À mudança de motivação para a leitura resulta de uma série de transformações na vida do jovem. 

D) Quando os jovens mudam os interesses à biblioteca deixa de ser um lugar frequentado. 

 

05. “Os próprios estudantes passaram por treinamento, são bibliotecários voluntários do caminhão e 

têm como responsabilidade organizar os livros e indicá-los para colegas”. Na frase, o pronome -los 

(indicá-los) refere-se aos: 

A) Próprios estudantes. 

B) Livros.  

C) Aos colegas. 

D) Voluntários do caminhão. 

 

06. “Os próprios estudantes passaram por treinamento e têm como responsabilidade organizar os 

livros”. Na frase, têm é acentuado por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 
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C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – os próprios estudantes.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

07. Assinale a alternativa em que a concordância está correta: 

A) Traga o livro para mim ler.  

B) É 25 de dezembro. 

C) Fazem duas semanas que fiz o vestibular. 

D) São 25 de dezembro. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Uma sequência lógica de adições de números inteiros foi montada (sugere-se prestar muita 

atenção aos números negritados). Responda qual será a próxima sequência superior na ordem das 

operações matemáticas? 

7 + 11 = 18 

       9 + 13 = 22 

             11 + 17 = 28 

                      13 + 19 = 32 

A) 15 + 21 = 36. 

B) 15 + 20 = 35. 

C) 15 + 23 = 38. 

D) 15 + 24 = 37. 

 

09. Colocou-se uma sequência de números ordenados em pares ladeados. Observe e marque aquele 

que foge a lógica apresentada na sequência (3, 10) – (5, 12) – (9, 8) – (8, 10). 

A) (3, 10). 

B) (8, 10). 

C) (5, 12). 

D) (9, 8). 

 

10. Cada número em seguida ao outro possui uma sequência lógica matemática crescente. Analise 

qual é a lógica e determine qual será o próximo termo que completa a sequência numeral (2 - 7/3  - 

8/3 - 3 - _____) 

A) 2/3. 

B) 10/3. 
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C) 9/3. 

D) 40/12. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. Compete ao técnico em saúde bucal, sempre sob supervisão do cirurgião dentista, além de 

auxiliar em saúde bucal, as seguintes atividades: 

I. Participar de ações educativas, atuando na promoção da saúde e na prevenção de doenças bucais.                                                                                                                                                                             

II. Participar de treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores 

das ações de promoção de saúde. 

III. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da 

aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista. 

IV. Fazer remoção do biofilme, de acordo com a orientação técnica definida pelo cirurgião dentista. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, III, IV estão corretas. 

B) II e III estão corretas. 

C) Todas as alternativas estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão erradas. 

 

12. Técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal exercem atividades específicas e devem 

estar inscritos no Conselho Regional de Odontologia de seu estado. É importante que todos tenham 

conhecimentos sobre o conteúdo do Código de Ética, que são de observância obrigatória e de como 

atuar profissionalmente de acordo com os direitos e deveres em relação à especificidade e à prática 

profissional. Constituem deveres fundamentais dos profissionais e entidades odontológicas: 

I. Zelar pela saúde e dignidade do paciente. 

II. Guardar segredo profissional. 

III. Não assumir responsabilidade pelos atos praticados. 

IV. Resguardar sempre a privacidade do paciente. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, III estão corretas. 

B) I, II, IV estão corretas. 

C) III, IV estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 
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13. A execução desse procedimento tem relevante importância, pois determina segurança para o 

paciente e equipe de saúde bucal, visto que a história pregressa da saúde do paciente permite 

estabelecer um plano específico de protocolo (variável de paciente para paciente), determinando 

que o trabalho da equipe de saúde bucal, ocorra de forma mais a vontade; esta encontra-se 

resguardada pela aplicação de medidas preventivas. Estamos descrevendo qual procedimento? 

A) Esterilização. 

B) Anamnese. 

C) Profilaxia. 

D) Cirurgia. 

 

14. Esta Norma Regulamentadora (NR) visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 

um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. As condições de trabalho incluem 

aspectos relacionados ao levantamento de mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais 

do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. 

A) Ergonomia. 

B) Anamnese. 

C) Esterilização. 

D) Profilaxia. 

 

15. A classificação dos resíduos, estabelecida nas resoluções do CONAMA, com base na 

composição e características biológicas, físicas e químicas, tem como finalidade propiciar o 

adequado gerenciamento desses resíduos, no âmbito interno e externo dos estabelecimentos de 

saúde. Os Resíduos estão classificados em grupos distintos: A, B, C, D e E. Relacione cada grupo 

com sua classificação correspondente, e assinale a alternativa correta: 

I. Resíduos com risco químico: resíduos que apresentam risco potencial à saúde a ao ambiente 

devido às suas características próprias, tais como corrosividade, reatividade, inflamabilidade, 

toxicidade, citogenicidade e explosividade. 

II. Resíduos comuns: são todos os resíduos gerados nos serviços abrangidos pela resolução RDC-33 

que, por suas características, não necessitam de processos diferenciados relacionados ao 

acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos urbanos – 

RSU. 

III. Resíduos com risco biológico; resíduos que apresentam risco potencial à saúde e ao ambiente 

devido à presença de agentes biológicos. 
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IV. Resíduos perfurocortantes: são objetos e instrumentos que contêm cantos, bordas, pontas ou 

protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar e/ou perfurar. 

V. Rejeitos Radioativos: é considerado rejeito radioativo qualquer material resultante de atividade 

humana que contenha radio núcleos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificadas na Norma CNEN-CE-6.02 – Licenciamento de instalações radioativas. 

A) I-Grupo A, II-Grupo C, III-Grupo E, IV-Grupo B, V-Grupo D. 

B) I-Grupo C, II-Grupo D, III-Grupo E, IV-Grupo A, V-Grupo B. 

C) I-Grupo B, II-Grupo D, III-Grupo A, IV-Grupo E, V-Grupo C. 

D) I-Grupo C, II-Grupo E, III-Grupo A, IV-Grupo D, V-Grupo B. 

 

16. Qual a sequência correta para revelar uma radiografia?   

A) Água, fixador, revelador. 

B) Fixador, água, revelador. 

C) Revelador, fixador, água. 

D) Revelador, água, fixador. 

 

17. Considera-se EPI, todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, 

destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Exemplos de EPIs a serem usados 

pela equipe odontológica: 

A) Luvas, óculos, gorro, avental (jaleco), máscara. 

B) Luvas, óculos, chinelo, máscara. 

C) Máscara, jaleco, luvas, capa. 

D) Gorro, luvas, capa, avental. 

 

18. O canino superior esquerdo e o segundo pré-molar superior direito, recebem os respectivos 

números: 

A) 13 e 15. 

B) 23 e 25. 

C) 33 e 15. 

D) 23 e 15. 

 

19. Em relação a cárie dental é correto afirmar que: 

A) É uma doença infecciosa transmissível, de origem bacteriana. 

B) É uma doença não transmissível. 
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C) Atinge somente crianças. 

D) É uma doença infecciosa que só atinge dentição decídua. 

 

20. A doença periodontal é uma doença que afeta desde a gengiva até o osso que envolve e suporta 

o dente. A periodontite é uma doença oral causada por: 

A) Fungos. 

B) Vírus. 

C) Bactérias. 

D) Protozoários. 

 

 

 

 

   

 

 


