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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ-PI

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Técnico de Saúde Bucal
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:
02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares.
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco portaobjetos entregues pelo fiscal de sala.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do Teste Seletivo.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 17 de julho de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
16 de julho de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10
O TIJOLO DE OURO

O sujeito era mão-de-vaca mesmo. Unha-de-fome como só ele. Passou a vida inteira gastando só o
mínimo necessário, explorando seus empregados, privando os filhos até do essencial e juntou uma
verdadeira fortuna. Com ela, comprou um grande tijolo de ouro.
Ali estava o tijolo. Resultado de toda uma vida de avareza, de sovinice, de munhequice. O sujeito
ficava até vesgo olhando para o tal tijolo. De noite, foi para o quintal, sorrateiramente. Abriu um buraco e
enterrou lá o tijolo de ouro. Foi dormir e sonhou com o seu tijolo.
Daquele dia em diante, toda hora que podia ele ia até o quintal e ficava olhando para o lugar onde
enterrara o tijolo, namorando a terra como se ela fosse a moça mais bonita do mundo. Olhava e suspirava,
olhava e suspirava.
Passaram-se os anos. Todos os dias era a mesma coisa. Assim que tinha um tempinho, lá ia o
avarento espiar e suspirar para a terra. Tanto olhou, tanto suspirou, por tantos anos em torno do mesmo
lugar, que acabou chamando a atenção de um vizinho. Do outro lado do muro, o vizinho ficava de olho no
avarento e desconfiou de tantos olhares apaixonados e tantos suspiros.
Uma noite, o vizinho pulou o muro, cavou a terra e roubou o tijolo de ouro.
No dia seguinte, o pobre do avarento ficou louco.
- Roubaram meu tijolo de ouro! Roubaram meu tesouro! Roubaram minha vida!
Todos na redondeza correram para a casa do sujeito ao ouvir tamanha gritaria. Depois que, em meio
a soluços e lamentações, o avarento conseguiu contar o que tinha acontecido, um velho perguntou:
- Mas por que você não deixou o ouro em casa, para ir gastando aos poucos?
- Gastando?! Ficou louco? O senhor acha que eu ia gastar sequer um grãozinho do ouro que me
custou tanto para juntar?
- Nesse caso, meu amigo – aconselhou o velho – enterre uma pedra qualquer no lugar do tijolo de
ouro. E venha toda hora olhar para o mesmo lugar e suspirar como sempre fez. Tanto faz se dentro do
buraco tem uma pedra ou um tijolo de ouro. Para o senhor, a serventia é a mesma, não é?

Pedro Bandeira

CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL
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01) Em todas as alternativas o significado das palavras
destacadas está adequado ao texto, EXCETO em:
A) “...privando os filhos até do essencial...” (= TIRANDO
DOS FILHOS).
B) “...foi para o quintal, sorrateiramente.”
(= RAPIDAMENTE).
C) “...em meio a soluços e lamentações...” (= QUEIXAS).
D) “Para o senhor, a serventia é a mesma.” (= O USO).
02) Releia o 3º parágrafo do texto. A atitude do homem
revela que:
A) ele transferia para aquela terra o significado que
dava ao tesouro.
B) ele desconhecia o verdadeiro valor daquela terra.
C) para ele, aquela terra se tornara mais preciosa que o
tijolo de ouro.
D) como já ficara rico, não precisava mais trabalhar.
03) “Uma noite o vizinho pulou o muro, cavou a terra e
roubou o tijolo de ouro.”
Pode-se afirmar que esse fato resultou:
A) da loucura manifestada pelo avarento.
B) da desconfiança que o sujeito tinha dos filhos.
C) da própria atitude avarenta do unha-de-fome.
D) da vingança dos empregados que se sentiam
explorados.
04) “Tanto faz se de dentro do buraco tinha uma pedra
ou um tijolo de ouro. Para o senhor, a serventia é a
mesma, não é?”

06) A única opção CORRETA em relação à pontuação é:
A) O Brasil tem potencial inesgotável;
administração, porém, tem produzido
sociedade mais injusta do planeta.
B) O Brasil, tem potencial inesgotável
administração, porém tem produzido
sociedade mais injusta, do planeta.
C) O Brasil tem potencial inesgotável
administração porém, tem produzido,
sociedade mais injusta do planeta.
D) O Brasil tem potencial, inesgotável,
administração, porém, tem produzido
sociedade mais injusta, do planeta.

sua má
apenas a
sua má
apenas a
sua má
apenas a
sua má
apenas, a

07) Assinale a alternativa em que NÃO há erro de
ortografia:
A)
B)
C)
D)

beneficiente
reinvindicação
indentidade
multidão

08) Marque a alternativa em que a função sintática do
termo sublinhado esteja INCORRETAMENTE
classificada:
A) Meu amigo mora em Maceió. (sujeito)
B) Chegaram à cidade alguns cantadores sertanejos.
(sujeito)
C) Aquela menina gosta de ler poemas. (predicado)
D) Os poetas estão inspirados. (predicado)
09) Encontre a palavra que completa o espaço da frase
em destaque CORRETAMENTE:
“O lixo ______ um perigo para a saúde da população.”
A) és

Pedra e tijolo de ouro tinham a mesma serventia
para o sujeito porque:
A) possuíam o mesmo valor material.
B) representavam o fruto de um trabalho difícil.
C) ambos podiam ser enterrados com facilidade.
D) o ouro não lhe serviria para nada.
05) Assinale a alternativa em que as sílabas das palavras
FAMÍLIA,
PESSOAS
e
SAÚDE
estão
CORRETAMENTE separadas.
A) fa-mí-li-a / pes-soas / saú-de.
B) fa-mí-lia / pes-so-as / sa-ú-de.
C) fa-mí-li-a /pesso-as / sa-ú-de.
D) fa-mí-lia / pe-ssoas / saú-de.
CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

B) ser
C) é
D) são
10) Os verbos destacados nas frases abaixo estão no
modo indicativo e foram corretamente classificados,
de acordo com o tempo verbal, EXCETO em:
A) Raquel assiste a um filme na televisão (= presente)
B) O guarda multava os motoristas infratores.
(= pretérito imperfeito)
C) O espetáculo começaria mais cedo, se houvesse
público suficiente. (= futuro do pretérito)
D) Quando disserem a verdade, conquistarão a minha
amizade. (= pretérito perfeito)
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MATEMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 15

11) Letícia possui 2 pedaços de barbantes, 1 medindo
18m e outro medindo 30m. Sabendo que ela precisa
dividir os barbantes em tamanhos iguais, qual será o
tamanho de cada pedaço de barbante?

CÁLCULOS

A) 4m
B) 5m
C) 6m
D) 7m
12) Efetue: (-12) : (+4) + 3 . (-5)
A) -18
B) -12
C) 12
D) 15
13) Determine o valor da expressão:
𝟐

A) −
B) −
C) +
D) −

4

𝟐

(+ 𝟑) . (− 𝟓)

15
4
10
2
10
2
5

14) Utilizando os números 10, 11, 15 e 20, escrevi uma
expressão e obtive o valor 4. Essa expressão é:
A)
B)
C)
D)

10 – (11 + 15 + 20)
10 + (11 + 15 – 20)
(10 + 11 – 15) + 20
10 – (11 + 15 – 20)

15) Uma pequena fábrica de copos produziu 1.523
copos de cristal na primeira etapa de um pedido. Na
segunda etapa produziu mais 1.392 copos, só que 35
deles se quebraram. Os copos serão embalados em
caixas. Como em cada caixa cabem 12 copos, a
fábrica precisará de:
A)
B)
C)
D)

240 caixas
340 caixas
245 caixas
320 caixas

CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Uma central de esterilização é extremamente
necessária em um ambiente odontológico. A mesma
deve existir com algumas finalidades principais,
EXCETO:
A) Concentrar material, estéreis ou não, tornando mais
fácil seu controle
B) Conservação e manutenção dos materiais
C) Padronizar
técnicas
de
limpeza,
preparo,
empacotamento e esterilização, assegurando
economia de pessoal, material e tempo
D) Acondicionar material contaminado aumentando o
risco de contaminação do paciente.
17) Os seres humanos apresentam duas dentições ao
longo da vida, a dentição decídua e a dentição
permanente. O período de transição entre estas duas
dentições é denominado dentição mista, onde
coexistem dentes decíduos e permanentes. As
pessoas apresentam um número previsto de dentes
decíduos e de dentes permanentes, quando as
mesmas não são acometidas por anomalias dentárias
que alteram este número. De acordo com as
características de normalidade da dentição decídua,
quantos dentes decíduos espera-se que uma criança,
sem alterações, apresente?
A)
B)
C)
D)

32 dentes
22 dentes
20 dentes
30 dentes

18) Os instrumentais odontológicos são classificados em
artigos

críticos,

semi-críticos

e

não

críticos.

Instrumentos semi-críticos são instrumentos que
entram em contato com a mucosa ou pele íntegra.
Podem ser desinfetados, mas quando possível e
preferencialmente esterilizados. Todos os itens
abaixo são considerados instrumentos semi-críticos,
EXCETO:

QUESTÕES DE 16 A 30
19) As características anatômicas dos dentes decíduos e
permanentes diferem em alguns itens. Veja abaixo
algumas características anatômicas dos dentes.
IIIIIIIVVVIVII-

O esmalte tem uma coloração mais clara e opaca
(cor: branco azulada, branco-leitosa, brancoargilosa)
Esmalte tem espessura igual ou quase igual em todas
as faces da coroa, terminando abruptamente ao nível
do colo
Prismas de esmalte orientam-se gengivalmente na
região do colo do dente
Raízes menores, mais delgadas e mais claras
Maior espessura de dentina.
Pontos de contatos
Superfícies de contatos

Das características anatômicas dos dentes permanentes,
são verdadeiros somente os itens:
A)
B)
C)
D)

II,III e VI
I, II e VII
Todos os itens
Nenhum dos itens

20) A revelação das radiografias de forma manual é um
momento imprescindível para o sucesso da
radiografia. Erros durante o processamento de
revelação destas radiografias podem comprometer a
imagem ou até mesmo inviabilizá-las. Seja numa
revelação manual ou numa automática, devemos
ficar atentos para esses possíveis erros e assim
evitar repetições. Leia atentamente as afirmativas a
seguir com possíveis erros durante a revelação.
( ) RISCOS E RANHURAS. Pode ser devido a unhas do
operador tocando o filme ou contanto com otros filmes
por exemplo.
( ) FILME CLARO. Pode ser devido a sub-revelação e/ou
revelador saturado por exemplo.
( ) FILME ESCURO. Pode ser devido a super-revelação
e/ou exposição do filme a luz por exemplo.
Considere as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas
(F). A Ordem de V ou F correta é:

A) Espelho
B) Pinça Porta-Grampo
C) Calcadores
D) Colher de dentina

CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

A) V, V e V
B) V, F e V
C) V, F e F
D) F, V e F
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21) São

considerados

riscos

ocupacionais,

a

possibilidade de perda ou dano e a probabilidade de
que tal perda ou dano ocorra. Um tipo de risco
ocupacional é o Risco Físico. Este é o risco de
exposição dos profissionais a agentes físicos (ruído,
vibração,

radiação

ionizante

e

não-ionizante,

temperaturas extremas, iluminação deficiente ou
excessiva,

umidade,

e

outros).

Todos

os

procedimentos abaixo são procedimentos

que

podem minimizar o Risco Físico, EXCETO:
A) Utilizar protetores auriculares
B) Acondicionar

os

resíduos

de

amálgama

em

recipiente inquebrável
C) Usar óculos de proteção
D) Proteger o compressor de ar com caixa acústica
22) A Ergonomia (ergon – trabalho; nomos – regras) é a
“ciência que estuda as leis naturais do trabalho
humano”, isto é, a interação do homem ao ambiente
de trabalho e deste ao homem. O principal objetivo
da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de
adaptação de elementos do ambiente de trabalho

23) Assim como os cirurgiões-dentistas, os técnicos em
saúde bucal estão expostos a uma grande variedade
de exposições ocupacionais que podem trazer, como
consequência, inúmeras doenças. Marque a
alternativa correta em relação aos fatores de risco no
trabalho do técnico de saúde bucal:
A) A biossegurança é de fundamental importância nos
dias atuais, principalmente pela transmissão de
algumas doenças autoimunes.
B) Esses profissionais estão expostos a uma grande
variedade de microorganismos presentes no sangue,
saliva e nas vias aéreas respiratórias dos pacientes.
C) Os ruídos produzidos no consultório odontológico
não são fatores de risco de desenvolvimento de
doenças ocupacionais por parte destes profissionais.
D) O técnico de saúde bucal não apresenta fatores de
risco no trabalho que exerce, somente o cirurgião
dentista.
24) Analise as asserções a seguir sobre os fatores de
risco no trabalho na ÁREA ODONTOLÓGICA.
Um maior conhecimento dos mecanismos
etiopatogênicos, diagnósticos e terapêuticos de
transmissão das doenças contribui para minimizar
o risco de exposição durante a realização de
procedimentos em Odontologia, permitindo adotar
medidas racionais de proteção pré e pós-exposição,
caso esta última ocorra.

ao ser humano, com o objetivo de gerar o bem-estar
do trabalhador e consequentemente aumentar a sua
produtividade. São princípios de ergonomia que
devem ser aplicados na odontologia:
A) O dentista deve ficar com a coluna relativamente
reta e apoiada no encosto do mocho e os cotovelos a
90° próximos ao corpo e/ou apoiados.
B) O dentista deve manter o tronco distante do paciente
e a cabeça em um ângulo de 90°.
C) O dentista deve manter os pés sem tocar no chão e a

PORQUE
A estatística dos acidentes de trabalho envolvendo
substâncias químicas, assim como a grande maioria
dos acidentes em geral, mostra uma maior
frequência de casos de trabalhadores que
apresentam falta de experiência ou excesso de
confiança.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta:
A) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é
uma justificativa correta para a primeira.

altura do mocho ajustada de forma que o ângulo

B) As duas asserções são falsas.

formado pela coxa e perna fique entre 90° e 120°.

C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a

D) O dentista deve ficar com a cabeça ligeiramente
fletida com flexão exagerada e os cotovelos a 45°
próximos ao corpo e/ou apoiados.

CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

segunda é uma proposição falsa.
D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a
segunda é uma proposição verdadeira.
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25) De acordo com a resolução CFO 63-2005, Art. 12.,

27) Fazem partes da antissepsia cirúrgica das mãos:

compete ao técnico em saúde bucal, sempre sob
supervisão com a presença física do cirurgiãodentista, as seguintes atividades de atendimento ao
paciente, EXCETO:
A) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a
prevenção das doenças bucais por meio da aplicação
tópica do flúor, conforme orientação do cirurgiãodentista.
B) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a
indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.
C) Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos
exclusivamente

em

consultórios

ou

clínicas

1) Aplicar produto antimicrobiano em quantidade
recomendada pelo fabricante, suficiente para cobrir
toda a superfície das mãos e antebraço.
2) Secar as mãos com compressa estéril, com
movimentos compressivos, partindo das pontas dos
dedos e seguindo pelas mãos até chegar ao cotovelo.
3) Limpar as unhas, friccionando-as contra a palma da
mão ou escova macia.
4) Utilizar escova macia para friccionar a pele (opcional).
5) Enxaguar as mãos em água corrente, deixando
escorrer das pontas dos dedos para o antebraço, até
eliminar completamente o produto.
6) Efetuar movimentos de fricção iniciando pela
extremidade dos dedos, continuando pelos espaços
interdigitais, faces das mãos, punhos e antebraços,
despendendo de dois a seis minutos.

odontológicas.
D) Prestar assistência direta ou indireta ao paciente,
sem a supervisão do cirurgião-dentista.

A ordem mais adequada para antissepsia cirúrgica das
mãos é:
A) 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

26) Esterilização é a destruição de todas as formas de
vida microbiana por um processo que utiliza
processos químicos e físicos. A esterilização por
meios físicos pode ser feita através da _______________,
com calor saturado sob pressão, da _______________,
com calor seco e ou através da radiação ionizante ou
não ionizante. A esterilização através dos meios
químicos pode ser feita através de _______________ e/ou
glutaraldeído, por exemplo.
Em

sequência

as

palavras

que

completam

corretamente essas lacunas são:

B) 2, 3, 4, 5, 6 e 1.
C) 1, 3, 4, 6, 5 e 2.
D) 6, 5, 4, 3, 2 e 1.
28) Os conceitos de acolhimento e bem-estar são
essenciais e indissociáveis para a promoção de saúde
bucal, pois envolvem humanização e qualidade no
atendimento. Ao acolhermos o paciente permitimos
o relacionamento e a criação de vínculo entre o
paciente e a equipe odontológica. O acolhimento gera
relações humanizadas entre quem cuida e quem é
cuidado, assegurando ao conceito de cuidar o
sentido de refletir, pensar, interessar-se por,
preocupar-se, considerar o outro (Fajardo et al.,
2015). São consideradas atitudes de humanização
no atendimento odontológico. EXCETO:

A) Autoclavação, estufa, formaldeído.

A) Ética no atendimento ao paciente.

B) Estufa, autoclavação, formaldeído.

B) Buscar o lucro independente do bem-estar do
paciente.

C) Luz ultravioleta, estufa, álcool gel.
D) Luz

ultravioleta,

autoclavação,

hidrogênio.

CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

peróxido

de

C) Personalizar o atendimento, ouvir cada caso,
respeitando suas decisões.
D) Atendimento acolhedor e resolutivo baseados em
critérios de risco.
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29) Os instrumentais odontológicos são bastante específicos, desenvolvidos para suprir as necessidades do dentista,
nas mais diversas especialidades, como cirurgia, periodontia e odontopediatria. Porém o kit de instrumental para
exame clínico é necessário para qualquer das especialidades odontológicas. Veja os instrumentais descritos
abaixo:
I- Espelho Bucal
II- Pinça Clínica
III- Sonda exploradora
IV- Fórceps
V- Cureta de Lucas
São considerados instrumentais necessários para um exame clínico inicial somente os itens:
A) I, III e V
B) I, II e III
C) I, IV e V
D) II, III e IV
30) A figura a seguir mostra um elemento dentário e suas partes constituintes. Observe a figura:

1.____________
__
2.____________
__
3.____________
__
4.____________
__

Google imagens

A sequência que denomina de forma correta cada estrutura do dente é:
A) 1.Esmalte, 2.Dentina, 3.Gengiva, 4.Polpa.
B) 1.Coroa, 2.Esmalte, 3.Vascularização, 4.Inervação.
C) 1.Esmalte, 2.Dentina, 3.Cemento, 4.Polpa.
D) 1.Esmalte, 2.Cemento, 3.Gengiva, 4.Raiz.
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