ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
EMPREGO PÚBLICO / CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA

CARGO: TECNICO EM HIGIENE DENTÁRIA
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01
(uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe
nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use
caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese
alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA,
A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala.
Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas.

Anote aqui suas respostas.
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01. Leia com atenção:
I- Diferir – Deferir;
II- Emergir – Imergir.
Sobre os itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas I apresenta homônimos.
Apenas II apresenta parônimos.
Ambos são parônimos.
Ambos são homônimos.

02. Está incorreto quanto à concordância:
a)
b)
c)
d)

A criança ficou meia cansada.
É permitido entrada de crianças.
É permitida a entrada de crianças.
Elas mesmas irão lá.

03. Leia com atenção:
I- Viagem é substantivo;
II- Viajem é forma do verbo viajar.
Sobre os itens acima:
a)
b)
c)
d)

Ambos estão incorretos.
Ambos estão corretos.
Apenas I está correto.
Apenas II está correto.

04. São pronomes indefinidos invariáveis:
a)
b)
c)
d)

Quantas – Nenhumas.
Qualquer – Quaisquer.
Alguém – Quem.
Algum – Alguma.

05. Assinale a alternativa em que a frase está corretamente escrita:
a)
b)
c)
d)

A sinusite foi tratada atravéz de anestesia.
A sinuzite foi tratada atravéz de anestesia.
A sinuzite foi tratada através de anestezia.
A sinusite foi tratada através de anestesia.

06. Assinale a alternativa em que o uso do sinal indicador de crase foi acertado:
a)
b)
c)
d)

Chegou à tempo ao trabalho.
Dirijo-me à Argentina.
Vieram à pé.
Vende-se à prazo.
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07. “A sua tradução estava quase no fim, já estava bastante prático, pois com o tempo
adquirira um vocabulário suficiente (...)”.
Na frase acima, extraída da obra de Lima Barreto, as orações destacadas classificam-se
como:
a)
b)
c)
d)

Coordenada assindética – Coordenada sindética explicativa.
Coordenada assindética – Coordenada sindética optativa.
Coordenada sindética – Coordenada sindética avaliativa.
Coordenada sindética - Coordenada assindética aditiva.

08. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita
com G e não com J:
a)
b)
c)
d)

Jeito – Majestade.
Penujem – Vertijem.
Alforje – Jiboia.
Jerusalém – Jesuíta.

09. “Apenas um ou outro aluno comparecia à aula na sexta-feira à noite.”
Na frase acima, ocupa a função de locução pronominal indefinida:
a)
b)
c)
d)

Apenas.
Sexta-feira à noite.
Aluno comparecia.
Um ou outro.

10. A língua falada dispõe de recursos muito variados para exprimir suas pausas e
entoações. Na língua escrita, essas pausas e entoações são representadas:
a)
b)
c)
d)

Pela ocorrência de crase.
Pelas vozes do verbo.
Pelos sinais de pontuação.
Pelo emprego de nexos.

11. Dividindo o número 60 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, tem-se,
respectivamente:
a)
b)
c)
d)

10; 20; 30.
12; 20; 28.
12; 18; 30.
14; 22; 24.

12. Para a realização de sua corrida matinal, Maria utiliza 1 hora, 40 minutos e 30
segundos do seu tempo todos os dias. Considerando que ela pratica este exercício
pelo tempo de 5 dias, é correto afirmar neste tempo Maria gasta, em segundos, um
total de:
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a)
b)
c)
d)

6030 segundos.
30150 segundos.
42360 segundos.
43780 segundos.

13. Uma piscina redonda infantil possui raio igual a 2 metros e altura igual a 50
centímetros. Com base nisso, é correto afirmar que o volume da piscina, em metros
cúbicos, é igual a:
a)
b)
c)
d)

𝜋
2𝜋
3𝜋
4𝜋

14. Considere a seguinte situação hipotética: Uma loja de pisos cerâmicos possui em
estoque para venda cerca de 24000 metros quadrados de piso. Considerando que a
loja fará uma reforma para ampliar o espaço e que para isso ocupará 15% do total de
piso em estoque, é correto afirmar que ainda restarão para venda:
a)
b)
c)
d)

20400 m² de piso.
15800 m² de piso.
14200 m² de piso.
3600 m² de piso.

15. Uma parcela de R$ 400,00 vencida a 2 meses, rendeu de juros um valor de R$
25,60. Com base nisso, é correto afirmar que a taxa de juros simples mensal cobrada
após o vencimento, em porcentagem, foi de:
a)
b)
c)
d)

1,2% ao mês.
2,4% ao mês.
3,2% ao mês.
3,6% ao mês.

16. De acordo com o que prevê expressamente o artigo 50 da Lei Orgânica do
Município de Santa Terezinha do Progresso/SC, são condições essenciais para
investidura no cargo de Secretário ou Diretor:
a)
b)
c)
d)

Domicílio Eleitoral na circunscrição;
Estar no exercício dos direitos políticos;
Filiação partidária;
Idade mínima de dezoito anos;

17. Conforme o art. 96 da Lei Orgânica de Santa Terezinha do Progresso/SC, assinale
a alternativa incorreta. As contas da administração direta e indireta municipal serão
submetidas ao sistema de controle externo mediante encaminhamento ao Tribunal de
Contas do Estado e à Câmara Municipal, nos seguintes prazos:
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a) Até o dia 05 de janeiro, as leis estabelecendo o plano plurianual, as Diretrizes
Orçamentárias e o orçamento anual;
b) Até trinta dias subsequentes ao mês anterior, o balancete mensal;
c) Até dia 28 de fevereiro do exercício seguinte, o balanço anual;
d) O poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre,
relatório resumido da execução orçamentária;
18. Conforme prevê expressamente o artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Santa
Terezinha do Progresso/SC, que trata das receitas tributárias repartidas, pertence ao
município:
I – O produto de arrecadação de impostos da união sobre rendas e proventos de qualquer
natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por ele suas
autarquias e fundações que instituir ou manter;
II – Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da união sobre propriedade
rural relativamente aos móveis nele situados;
III – Trinta por cento do produto da arrecadação do imposto do estado sobre propriedade de
veículos automotores e licenciados em seu território;
IV – A sua parcela de 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação do imposto do Estado
sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de
transportes interestadual e intermunicipal de comunicação ICMS.
Está(ão) corretas:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas III e IV;
Apenas as afirmativas II, III e IV;
Apenas as afirmativas I, II e IV;
Todas as afirmativas.

19. De acordo com o que prevê expressamente o parágrafo 4 do artigo 9º da Lei
Orgânica do Município de Santa Terezinha do Progresso/SC, são condições de
elegibilidade para o exercício do mandato de vereador, afora:
a)
b)
c)
d)

Ser alfabetizado;
Alistamento eleitoral;
O domicílio eleitoral na circunscrição;
A idade mínima de vinte e um anos.

20. Assinale a alternativa incorreta. De acordo com a previsão do art. 71 da Lei
Complementar nº. 10/2009, o servidor fará jus a férias, que podem ser acumuladas até
o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as
hipóteses em que haja legislação específica, nas seguintes proporções:
a) 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 21 (vinte e uma) a 30 (trinta) faltas
durante o período aquisitivo;

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
EMPREGO PÚBLICO / CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA
b) 15 (quinze) dias corridos, quando houver tido de 10 (dez) a 20 (vinte) faltas
durante o período aquisitivo;
c) Não terá direito a férias, o servidor que durante o período aquisitivo houver
faltado, injustificadamente, mais de 30 (trinta) dias;
d) 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 10 (dez)
vezes durante o período aquisitivo.
21. A sutura é uma etapa importante do ato cirúrgico odontológico, pois favorece e
acelera a recuperação dos tecidos. É incorreto afirmar que a síntese tem por
objetivos:
a)
b)
c)
d)

Manter os tecidos bem coaptados.
Acelerar o processo normal de cicatrização.
Contribui para o extravasamento do coágulo sanguíneo.
Diminui a dor pós-operatória e a infecção por penetração de corpos estranhos.

22. “Espessura de tecido queratinizado normal e do processo alveolar reduzida, e
largura do tecido queratinizado de 3 a 5 mm aproximadamente. As raízes dentárias
podem ser palpadas. Tipo de tecido que pode sofrer movimentos ortodônticos de
vestibularização.”
Com relação aos tipos de periodonto, o trecho acima discorre sobre o:
a)
b)
c)
d)

Tipo I.
Tipo II.
Tipo III.
Tipo IV.

23. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
A incisão cirúrgica é um tipo de ____ e constitui o corte dos tecidos.
a)
b)
c)
d)

Diérese.
Síntese.
Hemostasia.
Exerése.

24. O diâmetro do fio é mensurado em tamanho de 1-0 a 10-0, sendo 10-0 de menor
diâmetro e tendo a menor resistência a tração. O mais comumente utilizado em
odontologia é o:
a)
b)
c)
d)

2-0.
4-0.
6-0.
8-0.

25. Qual dos instrumentos a seguir é indicado para remoção de suturas não
absorvíveis:
a) Tesoura curva com ponta pequena e estreita.
b) Tesoura pós-operatória.
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c) Pinça de ponta lisa.
d) Pinça com dentes múltiplos.
26. De acordo com o código de ética dos profissionais de odontologia, entre as
infrações cabíveis aos profissionais que transgridem o código está a suspensão do
exercício profissional por um período de até:
a)
b)
c)
d)

30 dias.
60 dias.
90 dias.
120 dias.

27. Constituem deveres fundamentais dos profissionais e entidades de odontologia,
exceto:
a) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania
independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.
b) Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais,
necessários ao pleno exercício profissional.
c) Comunicar os Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício
ilegal da odontologia e que sejam de seu conhecimento.
d) Manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os caracterizem
como empregado, quando as mesmas se encontram em situação ilegal, irregular ou
inidônea.
28. “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.”
Com relação aos resíduos sólidos de saúde, o trecho acima discorre sobre o:
a)
b)
c)
d)

Grupo A.
Grupo B.
Grupo C.
Grupo E.

29. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação à morfologia do dente e assinale
a alternativa que traz a sequência correta:
(__) Esmalte – camada externa, esbranquiçada e muito dura;
(__) Dentina – parte de dentro do canal, que contém sangue e nervo;
(__) Polpa – camada abaixo do esmalte, composta por canalículos que contém líquidos;
(__) Cemento – parte que forma a raiz, ligada ao osso alveolar através de fibras.
a)
b)
c)
d)

V-V-F-F.
V-F-F-V.
F-F-V-V.
F-V-V-F.

30. Sobre a dentição decídua, considere os itens a seguir:
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I- A primeira dentição começa a se formar na fase intrauterina (a partir do 3º mês de
gravidez) e tem seu desenvolvimento completado depois do nascimento;
II- A erupção (nascimento) desses dentes tem início a partir do 6º mês de idade e
ocorre, sucessivamente, até cerca do 36º mês de vida (aproximadamente 3 anos de idade);
III- Nomenclatura: incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro e segundo prémolares, primeiro, segundo e terceiro molar.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

31. As notações dentárias 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 representam:
a)
b)
c)
d)

A hemiarcada superior esquerda dos dentes permanentes.
A hemiarcada superior direita dos dentes permanentes.
A hemiarcada inferior esquerda dos dentes permanentes.
A hemiarcada inferior direita dos dentes permanentes.

32. As Faces proximais são as faces que mantêm contato com os dentes da mesma
arcada, estando voltadas, respectivamente, para o plano sagital mediano e para a
porção posterior dos arcos dentais. Podem ser denominadas como:
a)
b)
c)
d)

Distal e Livre.
Livre e Incisal.
Incisal e Mesial.
Mesial e Distal.

33. Placa bacteriana, também conhecida como biofilme ou placa dental, refere-se à
aglomeração de bactérias da microflora oral sobre a superfície dentária, sendo fator
que determina o aparecimento de cárie e doença periodontal. Posteriormente, esse
biofilme irá endurecer (mineralizar) e originar o tártaro, o acúmulo de placa dentária
tende a ser maior em regiões nas quais a higiene bucal não é realizada de modo
apropriado.
Sobre o trecho acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas a primeira frase está correta.
Apenas a segunda frase está correta.
As duas frases estão corretas.
As duas frases estão incorretas.

34. Segundo o Ministério da Saúde, a medida mais abrangente de controle de doenças
gengivais e também da prevenção e controle da cárie dental é denominada:
a) Técnica de higienização bucal.
b) Técnica de evidenciação de placa bacteriana.
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c) Controle da dieta.
d) Técnica de polimento coronário.
35. São técnicas de escovação dental, exceto:
a)
b)
c)
d)

Técnica de Fones.
Técnica de Bass.
Técnica de Stillman modificada.
Técnica de OC.

36. A limpeza profissional dos dentes consiste no polimento coronário e na raspagem
e alisamento radicular, sobre o tema, considere os itens a seguir:
I- Para remoção das placas nas superfícies oclusais, são utilizadas escovas (escovas
de Robson), acopladas a um contra-ângulo de baixa rotação;
II- Para as superfícies lisas, vestibulares e linguais ou palatinas, são usadas tacas de
borracha;
III- Toda limpeza deve ser feita com o auxílio de uma pasta de alta abrasividade,
geralmente a base de pedra-pomes, que pode ser fluoretada ou não.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

37. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação à aplicação de flúor e suas
implicações e assinale a alternativa que traz a sequência correta:
(__) Para diminuir o risco de desenvolvimento de fluorose, deve-se aumentar a quantidade
de aplicação de pasta de dente contendo flúor;
(__) Recomenda-se que a escovação da criança seja realizada ou supervisionada por um
adulto e que seja colocada uma pequena quantidade de pasta de dente na escova;
(__) O método sistêmico de aplicação de flúor está relacionado ao fato de o flúor ser ingerido
e circular pelo organismo como, por exemplo, a água de abastecimento público, fluoretação
do sal de cozinha, suplementos pré-natal e pós-natal.
a)
b)
c)
d)

V-V-F.
V-F-F.
F-V-V.
F-F-V.

38. A Gengiva saudável:
a) É firme e não sangra. Ela se acomoda ou insere perfeitamente ao redor dos dentes.
b) É levemente inflamada, pode parecer avermelhada ou inchada, pode sangrar durante
a escovação.
c) Começa a soltar-se e retrair-se dos dentes.
d) Os dentes se tornam móveis e abalados e podem ter que ser removidos.
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39. Qual das alternativas a seguir apresenta uma desvantagem na utilização da
amálgama de prata:
a)
b)
c)
d)

Baixo custo.
Alta resistência e durabilidade.
Técnica relativamente simples.
Bastante estética (cor transparente).

40. A pinça indicada para apreensão dos vasos sanguíneos e tecidos é denominada:
a)
b)
c)
d)

Pinça porta-agulha.
Pinça hemostática.
Pinça dente de rato.
Pinça cherron.

