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INSTRUÇÕES 
 

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

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

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

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

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

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

ou rasura. 

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

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

CARGO 
 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 21/10/2018, às 08h 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 

 

PNEU FURADO 

 

      O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando 

desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha.  Tão bonitinha que atrás parou outro carro 

e dele desceu um homem dizendo “Pode deixar”. Ele trocaria o pneu. 

      ─ Você tem macaco? - perguntou o homem. 

      ─ Não -  respondeu a moça. 

      ─ Tudo bem, eu tenho - disse o homem - Você tem estepe? 

      ─ Não - disse a moça. 

      ─ Vamos usar o meu - disse o homem.  E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. 

Terminou no momento em que chegava o ônibus que a  moça estava esperando.  Ele ficou ali, suando, 

de boca aberta, vendo o ônibus se afastar.  Dali a pouco chegou o dono do carro. 

      ─ Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado. 

      ─ É. Eu… Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar. 

      ─ Coisa estranha. 

      ─ É uma compulsão. Sei lá. 

Luís Fernando Veríssimo 
 

 

01) O texto lido é: 

 

(A) Uma descrição. 

(B) Uma narração. 

(C) Um poema. 

(D) Uma notícia. 

 

02) É correto afirmar sobre o objetivo do autor:   

 

(A) Apresentar uma informação. 

(B) Expor  um exemplo de gentileza. 

(C) Provocar o humor. 

(D) Descrever como se troca pneu furado. 

 

 

 

 

 

03) “ ─ É uma compulsão. Sei lá.” 
 

A palavra sublinhada indica, nessa frase: 

(A) Tendência à repetição. 

(B) Comportamento isento. 

(C) Ação voluntária. 

(D) Que é liberta.  

 

04) O texto foi narrado com diálogos, o que pode 

ser comprovado através de: 
 

(A) Aspas para delimitarem as citações de 

pessoas. 

(B) Frases que declaram as ideias de 

personagens. 

(C) Uso do ponto final para encerrar as ideias de 

personagens. 

(D) Parágrafos e travessões indicando a fala de 

personagens. 
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05) Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o tipo de narrador do texto. 
 

(A) Narrador personagem. 

(B) Narrador onisciente. 

(C) Narrador observador. 

(D) Narrador protagonista. 

  

06) Observe a imagem e responda a seguir. 
 

 
Qual a linguagem empregada? 

(A) Verbal. 

(B) Não verbal.. 

(C) Mista. 

(D) Coloquial. 
 

07) Há erro ortográfico em: 
 

(A) Não houve nenhum excesso no 

comportamento do rapaz. 

(B) O estepe é uma roda sobressalente dos 

veículos automotores. 

(C) A moça deve ter encantado os transeuntes. 

(D) O texto é de fácil compreenção.  

 

08) Todas as palavras são paroxítonas, exceto: 
 

(A) Ônibus. 

(B) Moça. 

(C) Boca. 

(D) Momento.  
 

09) Marque a opção com erro na colocação da 

crase: 
 

(A) O rapaz se dirigiu à moça. 

(B) O carro estava parado à frente do rapaz. 

(C) A moça andava à pé. 

(D) Ele ficou de boca aberta à medida em que o 

ônibus se afastava.  

10) “Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo 

o ônibus se afastar.” 

 

As vírgulas estão separando: 

(A) Sujeito. 

(B) Orações deslocadas. 

(C) Termos explicativos. 

(D) Adjuntos adverbiais.  

 

11)  

 
 

A palavra “GENTILEZA” é classificada como: 

(A) Substantivo concreto. 

(B) Substantivo abstrato. 

(C) Adjetivo. 

(D) Advérbio.  

 

12) Marque a alternativa que contraria as regras 

de concordância verbal. 

 

(A) Esperamos que Vossa Excelência cumpra 

vossas promessas. 

(B) Livros e teatro são o meu passatempo 

preferido. 

(C) Daqui a um mês estaremos em Salvador. 

(D) Há uma semana, encontrei meus amigos.  

 

13) Na frase “O rapaz compreendeu a realidade, 

quando o ônibus chegou.” 

 

A oração destacada é assim classificada: 

(A) Subordinada adverbial consecutiva. 

(B) Subordinada adverbial proporcional. 

(C) Subordinada adverbial comparativa. 

(D) Subordinada adverbial temporal.  
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14) De acordo com o Manual de Redação da 

Presidência da República, são características 

fundamentais da redação oficial, exceto: 

 

(A) Concisão, redigindo de forma breve e clara. 

(B) Uso do padrão culto da língua, observando-

se as regras gramaticais. 

(C) Linguagem impessoal com ausência de 

impressões individuais. 

(D) Linguagem informal, coloquial, nos textos 

institucionais.  

 

15) Assinale a opção em que há erro na redação 

da frase, contrariando o padrão culto 

recomendado pelo Manual de Redação da 

Presidência:  

 

(A) Faz dois anos que fomos contratados. 

(B) A tarefa foi mau resolvida. Ele é um mal 

funcionário 

(C) Trata-se de relatórios financeiros da empresa. 

(D) Há anos que não registramos acidentes de 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

dois 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, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta 

ou pelo Conselho de Saúde; 

(B) o Conselho de Saúde, em caráter permanente 

e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários, 

atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, cujas 

decisões serão homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera 

do governo; 

(C) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) 

não terão representação no Conselho 

Nacional de Saúde; 

(D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) serão alocados como cobertura das 

ações e serviços de saúde a serem 

implementados apenas pelos Estados, sendo 

os municípios e Distrito Federal sujeitos a 

outras fontes de recursos. 

 

17) De acordo com a Lei 8.080/90, promover a 

descentralização para os Municípios dos 

serviços e das ações de saúde, é de 

competência: 

 

(A) da direção nacional do Sistema Único de 

Saúde; 

(B) da direção estadual do Sistema Único de 

Saúde; 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                      

QUESTÕES DE 16 A 25 
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(C) da direção municipal do Sistema Único de 

Saúde; 

(D) das direções nacional e estadual do Sistema 

Único de Saúde.  

 

18) Implementar o Sistema Nacional de Sangue, 

Componentes e Derivados, em âmbito 

administrativo, de acordo com a Lei 

8.080/90, é atribuição de: 

 

(A) somente estados, distrito federal e 

municípios; 

(B) união, estados, distrito federal e municípios; 

(C) somente união; 

(D) somente união e estados. 

 

19) Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as 

afirmativas abaixo:  

 

I. Os serviços de saúde do Sistema Único de 

Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, 

ficam obrigados a permitir a presença, junto 

à parturiente, de 1 (um) acompanhante 

durante todo o período de trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato. 

II. Caberá aos Estados e Municípios, com seus 

recursos próprios, financiar o Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena. 

III. O atendimento e a internação domiciliares, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

poderão ser realizados por indicação médica, 

independentemente de concordância do 

paciente e de sua família. 

 

O número de afirmativas CORRETAS 

corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

 

20) O Pacto pela Vida está constituído por um 

conjunto de compromissos sanitários, 

expressos em objetivos de processos e 

resultados e derivados da análise da situação 

de saúde do País e das prioridades definidas 

pelos governos federal, estaduais e 

municipais. São prioridades do Pacto pela 

Vida, EXCETO: 

 

(A) Redução da Mortalidade infantil e materna. 

(B) Saúde Indígena. 

(C) Promoção da saúde. 

(D) Controle do Câncer de cólon de útero e de 

mama. 

 

21) De acordo com a Lei 8080/90, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

(A) Os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

(B) Entende-se por vigilância sanitária um 

conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes 

e condicionantes de saúde individual ou 

coletiva, com a finalidade de recomendar e 

adotar as medidas de prevenção e controle 

das doenças ou agravos. 

(C) Os Municípios poderão constituir consórcios 

para desenvolver, em conjunto, as ações e os 

serviços de saúde que lhes correspondam. 

(D) A participação complementar dos serviços 

privados será formalizada mediante contrato 

ou convênio, observadas, a respeito, as 

normas de direito público. 

 

22) Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale 

a alternativa correspondente. 

 

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, 

no mínimo, ações e serviços de: 

 ) atenção primária 

 ) urgência e emergência 

 ) atenção psicossocial. 

 ) atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar 

 ) vigilância em saúde 

 

(A) V – F – V – F – V 

(B) V – V – F – V – F 

(C) V – V – V – F – V 

(D) V – V – V – V – V 
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23) São Portas de Entrada às ações e aos serviços 

de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os 

serviços de: 

 

(A) Apenas atenção primária e atenção de 

urgência e emergência. 

(B) Apenas de atenção psicossocial. 

(C) Apenas de atenção primária e especiais de 

acesso aberto.  

(D) Atenção primária, atenção de urgência e 

emergência, atenção psicossocial e especiais 

de acesso aberto.  

 

24) Analise as afirmativas. 

  

As Comissões Intergestores pactuarão a 

organização e o funcionamento das ações e 

serviços de saúde integrados em redes de atenção 

à saúde.  

 

I. CIT, no âmbito da União, vinculada ao 

Ministério da Saúde para efeitos 

administrativos e operacionais. 

II. CIB, no âmbito do Estado, vinculada à 

Secretaria Estadual de Saúde para efeitos 

administrativos e operacionais. 

III. Comissão Intergestores Regional - CIR, no 

âmbito regional, vinculada à Secretaria 

Estadual de Saúde para efeitos 

administrativos e operacionais, devendo 

observar as diretrizes da CIB.  

 

Estão corretas as afirmações: 

(A) I e II apenas. 

(B) II e III apenas. 

(C) I e III apenas. 

(D) I, II e III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) O acesso universal e igualitário à assistência 

farmacêutica pressupõe, cumulativamente, 

EXCETO: 

 

(A) Estar à prescrição em conformidade com a 

RENAME e os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas ou com a relação 

específica complementar estadual, distrital 

ou municipal de medicamentos. 

(B) Estar o usuário assistido por ações e serviços 

de saúde do SUS. 

(C) Ter a dispensação ocorrido em unidades 

indicadas pela iniciativa privada. 

(D) Ter o medicamento sido prescrito por 

profissional de saúde, no exercício regular de 

suas funções no SUS.  
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26) A higienização das mãos é a medida 

individual mais simples e menos dispendiosa 

para prevenir a propagação das infecções 

relacionadas à assistência à saúde. A respeito 

do assunto, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. As mãos dos profissionais que atuam em 

serviços de saúde podem ser higienizadas 

utilizando-se: água e sabão, preparação 

alcoólica e antisséptica. 

II. O uso de água corrente mais sabão 

antisséptico para higienização das mãos é 

indicado antes do preparo e manipulação de 

medicamentos.  

III. O uso de álcool gel 70% é indicado para antes 

e após a remoção de luvas sem talco. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e III estão corretas. 

(D) I, II e III estão corretas. 

 

27) Os equipamentos de proteção individual são: 

luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção, 

aventais e sapatos fechados. A respeito 

desses equipamentos, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) Utilizam-se luvas sempre que houver 

possibilidade de contato com sangue, 

secreções e excreções, com mucosas ou com 

áreas de pele não íntegra. 

(B) Os aventais devem ser utilizados somente 

durante os procedimentos clínicos com 

possibilidade de contato com o paciente. 

(C) Sapatos fechados são utilizados para proteção 

dos pés em locais úmidos ou com quantidade 

significativa de material infectante como 

centro cirúrgico.  

 

 

 

 

(D) Máscaras e óculos de proteção são utilizados 

durante a realização de procedimentos em 

que haja possibilidade de respingo de sangue 

e outros fluidos corpóreos, nas mucosas da 

boca, nariz e olhos do profissional. 

 

28) São vacinas preconizadas para a proteção de 

todos os técnicos de saúde bucal, exceto: 

 

(A) Hepatite B. 

(B) Tétano e difteria. 

(C) Rubéola, sarampo e caxumba. 

(D) Hepatite D. 

 

29) São recomendações específicas que devem 

ser seguidas durante a realização de 

procedimentos que envolvam a manipulação 

de material perfuro cortante, exceto:  

 

(A) Jamais utilizar os dedos como anteparo 

durante a realização de procedimentos que 

envolvam materiais perfuro cortantes.  

(B) Os recipientes específicos para o descarte de 

desse tipo de material devem ser preenchidos 

até a sua capacidade total e devem ser 

colocados sempre próximos do local onde 

será realizado o procedimento. 

(C) Agulhas não devem ser reencapadas, 

entortadas, quebradas ou retiradas da seringa 

com as mãos. No caso da seringa carpule 

deve-se reencapar sempre “pescando” a capa 

da agulha e jamais com as duas mãos. 

(D) Todo material perfuro cortante (agulhas, 

lâminas de bisturi, vidrarias, entre outros), 

mesmo que estéril, deve ser desprezado em 

recipientes resistentes à perfuração com 

tampa e o símbolo de infectante. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 26 A 40 
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30) São condutas e procedimentos corretos em 

caso de exposição a materiais biológicos, 

exceto: 
 

(A) Manter a calma e lavar com água e sabão 

abundantemente o ferimento, mucosa ou pele 

exposta ao sangue ou líquido orgânico. 

(B) A aplicação local de antissépticos apresentou 

evidencias na redução do risco e de 

complicações pós acidente. 

(C) O ideal é realizar a notificação em até 2 horas 

após o acidente. 

(D) Não é aconselhável espremer a lesão afim de 

limpar a ferida ou outro objetivo específico.   

 

31) Infecção cruzada é a transmissão de agentes 

infecciosos entre pacientes e equipe, dentro 

de um ambiente clínico, podendo resultar do 

contato de pessoa a pessoa ou do contato com 

objetos contaminados. São veículos de 

transmissão no consultório odontológico, 

exceto: 
 

(A) Sangue 

(B) Saliva 

(C) Instrumentais odontológicos 

(D) Ingestão. 
 

32) Para melhor compreensão do processo de 

tratamento de materiais, alguns termos 

merecem ser definidos. Assinale a alternativa 

que apresenta a correta definição do termo: 
 

(A) Assepsia: eliminação de micro-organismos, 

exceto esporulados, de materiais ou artigos 

inanimados, através de processo físico ou 

químico, com auxílio de desinfetantes. 

(B) Desinfecção: eliminação de micro-

organismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, 

com auxílio de antissépticos, substâncias 

microbiocidas ou microbiostáticas. 

(C) Assepsia: método empregado para impedir a 

contaminação de determinado material ou 

superfície. 

(D) Limpeza: remoção mecânica e/ou química de 

sujidades biológicas em determinado local. 

33) Cabe ao técnico de saúde bucal possuir noção 

dos materiais e métodos utilizados para 

manter os instrumentais e ambiente de 

trabalho limpo, evitando infecções cruzadas. 

Assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Clorexidina 1% e Quaternário de Amônio são 

produtos químicos formulados com pouca 

atividade bactericida, não tuberculinicidas. 

(B) O ácido peracético em 15 minutos de imersão 

elimina esporos, porém não atinge o status 

esterilizante. 

(C) A solução alcoólica 70% tem a capacidade de 

agir e inativar todos os tipos de esporos. 

(D) Compostos iodados e fenólicos agem contra 

microrganismos vegetativos e fungos, 

realizando somente a desinfecção. 

 

34) Esterilização é o processo que promove 

completa eliminação ou destruição de todas 

as formas de micro-organismos presentes, 

quer sejam eles vírus, bactérias, fungos, 

protozoários ou esporos, para um aceitável 

nível de segurança. Alguns procedimentos 

podem levar às falhas no processo de 

esterilização através da autoclave. Sobre 

esses procedimentos e falhas, assinale a 

opção incorreta: 

 

(A) Confecção de pacotes muito grandes, 

pesados/apertados. 

(B) Disposição inadequada dos pacotes na 

câmara da autoclave. 

(C) Abertura lenta da porta ao término da 

esterilização. 

(D) Utilização de pacotes que saíram úmidos da 

autoclave. 
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35) Os gessos odontológicos são utilizados 

diariamente no consultório do cirurgião-

dentista. Cabe ao técnico em saúde bucal 

auxiliar o dentista na escolha e preparação do 

melhor tipo de gesso para cada situação. A 

partir de seus conhecimentos assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O gesso tipo II é utilizado para material de 

estudo e acessório.  

(B) O gesso tipo III é utilizado para troqueis e 

modelos de trabalhos. 

(C) O gesso tipo IV é utilizado para modelos 

antagonistas e de trabalho. 

(D) O gesso tipo V é indicado em modelos de 

trabalhos e troqueis para uso de ligas de baixa 

fusão. 

 

36) A respeito do processo de manipulação e 

confecção do modelo de gesso, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Adicionar sempre a água ao pó para se obter 

uma mistura homogênea. 

(B) O processo de esparolação deve ser sempre 

contra as paredes do gral.  

(C) O molde deve estar limpo e seco.  

(D) Vibrar a mistura e preencher o molde sob 

vibração constante. 

 

37) São instrumentais utilizados em 

procedimentos cirúrgicos, exceto: 

 

(A) Cureta de Lucas. 

(B) Pinça dente-de-rato. 

(C) Sindesmótomo. 

(D) Lecron. 

 

 

 

 

 

 

38) A anamnese deve ser realizada de forma 

padronizada e direcionada, objetivando 

colher informações para o diagnóstico de 

algumas alterações no estado físico do 

paciente. São questões e procedimentos que 

devem ser levantados nesse momento, 

exceto: 

 

(A) Queixa principal e duração. 

(B) Prognóstico da doença atual. 

(C) Hábitos e vícios.  

(D) Avaliação dos sinais vitais. 

 

39) São desvantagens do uso do álcool 70% 

como antisséptico na odontologia, exceto: 

 

(A) Ressecamento causado pela remoção da 

gordura da pele. 

(B) Ausência do efeito residual e inativação por 

matéria orgânica.  

(C) Volátil e inflamável, devendo ser estocado 

em lugares frescos e arejados. 

(D) Pode ser afetado por alteração do pH, sendo 

o ideal entre 5,5 e 7,0. 

 

40) São partes componentes da anatomia dental, 

exceto: 

 

(A) Dentina. 

(B) Esmalte. 

(C) Ligamento periodontal. 

(D) Fórnice do vestíbulo. 

 

 

 


