CONCURSO PÚBLICO DE CUNHATAÍ/SC
EDITAL nº 001/2018

Cunhataí/SC, 03 de fevereiro de 2019.

Nº DE
NOME

INSCRIÇÃO

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Orientações:
1. A prova escrita tem início às 09h e término às 12h.
2. A prova conta com 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de
Conhecimentos Específicos, com questões objetivas do tipo múltipla-escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A),
B), C), D). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta.
3. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, marcando a
alternativa correta com um “X”, sendo desconsiderado qualquer outro tipo de marcação.
4. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul.
5. À prova será atribuída pontuação de 0 a 10. Cada questão corresponderá a 0,4 pontos/nota cada.
6. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso Público;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta
não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da
indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”, ainda que legível(is);
7. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos.
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair da sala de provas.
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora,
celular e similares.
8. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de prova com qualquer material referente à prova. Sendo que, o
candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão-resposta.
9. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 30 (trinta) minutos do seu início.
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de prova.
11. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, somente poderão retirar-se da sala de forma simultânea após a assinatura
da ata.
13. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas.

Boa prova!

CONHECIMENTOS GERAIS
01. A responsabilidade pelo progresso do município de Cunhataí se deu principalmente através da:
A) Piscicultura e bovinocultura.
B) Agricultura, suinocultura e também pelas suas indústrias de móveis.
C) Agricultura e indústria têxtil.
D) Suinocultura, piscicultura e também pelas suas indústrias de calçados.
02. Quais dos importantes momentos citados abaixo não pertencem à história de Santa Catarina:
A) Revolução Farroupilha.
B) Guerra do Contestado.
C) Guerra dos Canudos.
D) Nenhuma das alternativas.
03. Qual dos artistas citados abaixo não é um pintor brasileiro:
A) Cândido Portinari.
B) Anita Malfatti.
C) Di Cavalcanti.
D) Pablo Picasso.
04. O vírus da dengue é um arbovírus (são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os
mosquitos). Existem quatro tipos de vírus de dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 4). O transmissor (vetor) da dengue
é o mosquito:
A) Anopheles gambiae.
B) Haemagogus.
C) Aedes aegypti.
D) Culex quinquefasciatus.
05. O município de Cunhataí foi emancipado pela Lei Estadual 9.920/95 e comemora seu aniversário na data
de:
A) 29 de setembro.
B) 21 de abril.
C) 14 de junho.
D) 29 de outubro.

LÍNGUA PORTUGUESA
06. Indique o período em que a colocação pronominal está INCORRETA:
A) O Presidente da República afirmou: “_questioná-lo-ei acerca do projeto”.
B) O senhor professor afirmou que se fariam as doações de livros para o acervo da biblioteca escolar.
C) Nada incomoda-me mais do que o barulho.
D) Na despedida, a mãe falou ao filho: “_Deus te abençõe!”.
07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase inicial:
Senhor Juiz, Vossa Excelência ______que eu ______relacione ______ despesas efetuadas na última reunião
da magistratura em Brasília?
A) desejai - lhe – vossas.
B) deseja – vos – suas.
C) desejais – vos – vossas.
D) deseja – lhe – suas.
08. Marque a frase que contém erro gramatical:
A) Ele reside há uns três quilômetros da Igreja.
B) Muitas ilhas do mar da costa brasileira desapareceram há cerca de 12 milhões de anos.

C) A caça levou a população de araras a cair de dez mil indivíduos para cerca de 300.
D) A menos de um quilômetro de distância está em construção um megaempreendimento.
09. Indique a única frase que NÃO contém erro gramatical:
A) Se alguém estiver a fim de mais informações, pode acessar esse portal.
B) A estudante quiz explorar a horta da escola.
C) O caso das represálias já ficou para traz.
D) Reconhecemos que está imperrada a imissão de carteiras de motorista em nosso município.
10. A tirinha servirá à questão.

Disponível em <http://zip.net/bnmL1C> Acesso em 21Dez. 2018.

Releia o trecho: “Que tipo de jornalismo é esse? Falta a opinião do cão!”
De acordo com o pensamento da personagem da tirinha, ela compreende que jornalismo envolve:
A) democracia.
B) manipulação.
C) meritocracia.
D) política.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. É o conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado material ou superfície seja contaminado.
Este conceito refere-se à:
A) Esterilização.
B) Desinfecção.
C) Antissepsia.
D) Assepsia.
12. São competências do técnico em saúde bucal sempre sob a supervisão de um cirurgião-dentista, exceto:
A) Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações
de promoção à saúde.

B) Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos na categoria de examinador.
C) Realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas
odontológicas.
D) Realizar isolamento do campo operatório.
13. É vedado ao técnico em saúde bucal realizar o seguinte procedimento:
A) Remover suturas.
B) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos.
C) Fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos especializados na área
odontológica.
D) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação definida pelo cirurgião-dentista.
14. Realizada por meio de indicadores de uma população padronizada de micro-organismos viáveis
conhecidos como resistentes ao modo de esterilização para monitorar o processo de esterilização dos materiais
odontológicos periodicamente:
A) Monitoração química.
B) Monitoração biológica.
C) Monitoração física.
D) Monitoração mecânica.
15. Para a parte da escultura da restauração de amálgama é recomendado que seja realizada pelo seguinte
instrumental:
A) Hollemback.
B) Le Cron.
C) Espátula número 24.
D) Cureta.
16. Nas faces vestibulares e linguais, as cerdas da escova são colocadas junto à gengiva e deslizam de
gengival para oclusal. Já na face oclusal, as cerdas ficam posicionadas perpendicularmente a esta face fazendo
movimentos curtos anteroposteriores. A técnica de escovação descrita é:
A) Técnica de Fones.
B) Técnica de Bass.
C) Técnica de Charters.
D) Técnica de Stillman modificada.
17. A aplicação tópica de flúor previne e controla a cárie através da utilização de produtos fluoretados em
ações coletivas. A utilização desta aplicação com abrangência universal é recomendada para populações nas
quais se constate a seguinte situação:
A) Exposição à água de abastecimento público contendo altos teores de flúor.
B) Exposição a flúor na água há menos de 10 anos.
C) Menos de 30% dos indivíduos são livres da cárie aos 12 anos de idade.
D) CPOD maior que 1 aos 12 anos de idade.
18. As ações de educação e prevenção em saúde bucal para gestantes são propícias para que elas possam
introduzir bons hábitos desde o início da vida da criança. Em trabalho conjunto com a equipe de saúde, a
gestante, ao iniciar o pré-natal, deve ser encaminhada para uma consulta odontológica que inclua algumas
ações, exceto:
A) Orientação sobre hábitos alimentares e higiene bucal.
B) Realizar o procedimento odontológico proposto, mesmo de maneira compulsória, para não pôr em risco a
saúde do bebê.
C) Exames de tecidos moles e identificação de risco à saúde bucal.
D) Diagnóstico de lesões de cárie e necessidade de tratamento curativo.

19. O trabalho dos profissionais de saúde favorece um aumento da possibilidade de adquirir doenças
infecciosas. Para ficarem mais protegidos, uma das precauções padrão é a questão da imunização. Baseado
nisto, assinale a alternativa que contenha a vacina que deve ser administrada em três doses que devem
acontecer com um mês de intervalo entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a segunda e
terceira dose:
A) Vacina contra coqueluche, tétano e difteria.
B) Vacina contra a hepatite B.
C) Vacina contra a gripe.
D) Vacina contra a febre amarela.
20. Os resíduos de serviços de saúde são classificados em cinco grupos. Assinale a alternativa que apresente
materiais pertencentes ao grupo A:
A) Agulhas e lima endodônticas.
B) Ácido fosfórico e resíduos de amálgama.
C) Gaze com sangue e pontos cirúrgicos.
D) Revelador e fixador de radiografias.
21. Durante o exame clínico de um paciente de 9 anos de idade, o cirurgião-dentista verificou a presença de
cáries nos seguintes dentes: primeiro molar decíduo superior esquerdo, incisivo lateral permanente inferior
direito, primeiro molar permanente inferior esquerdo e canino decíduo superior direito. Escolha a alternativa
que apresenta a correta notação numérica dentária de todos os elementos na ordem citada:
A) 54; 42; 46; 23.
B) 55; 32; 74; 53.
C) 16; 82; 36; 13.
D) 64; 42; 36; 53.
22. O cirurgião-dentista necessitará realizar a exodontia dos elementos dentais 15 e 37. Assinale a alternativa
que cita quais são os fórceps mais indicados para cada dente respectivamente:
A) 150 e 17.
B) 151 e 17.
C) 18R e 18L.
D) 16 e 69.
23. O condicionamento ácido do esmalte e dentina é uma etapa muito importante no procedimento restaurador
com resina composta pois é responsável por criar uma descalcificação seletiva na estrutura dentária,
aumentando a penetração do adesivo formando a camada híbrida. O ácido mais utilizado na clínica
odontológica para realizar esta etapa é:
A) Ácido poliacrílico 12%.
B) Ácido fosfórico 37%.
C) Ácido fluorídrico 10%.
D) Ácido clorídrico 7%.
24. O periodonto de sustentação é composto pelas seguintes estruturas:
A) Osso alveolar, ligamento periodontal e cemento.
B) Ligamento periodontal e gengiva papilar.
C) Osso alveolar e gengiva inserida.
D) Ligamento periodontal, gengiva inserida e osso alveolar.
25. Sobre a cárie dentária, analise as sentenças e assinale a alternativa correta:
I – A lesão cariosa é considerada uma manifestação clínica de uma infecção bacteriana.
II – A atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de remineralização do tecido
dentário, causando a formação da lesão de cárie.
III – A cárie dentária é considerada uma doença multifatorial.
IV – A xerostomia não é considerada um fator de risco para a cárie.

V – Apenas com o tratamento restaurador da cavidade de cárie está garantido o controle do processo da
doença.
VI – A fluoretação da água de abastecimento é considerada um método eficaz na prevenção da cárie dentária.
A) As sentenças I, II e VI estão corretas.
B) As sentenças I, III, IV e V estão corretas
C) As sentenças II, III. V e VI estão corretas.
D) As sentenças I, III e VI estão corretas.

