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TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto servirá de base para as questões 01 e 02: 
 

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. Livro: Pai não entende nada. L&PM, 
1991). 

 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmativas acerca do texto, julgando-as em 
certas (C) ou erradas (E), a seguir, assinale a sequência 
correta: 
 
(   ) Pode-se inferir que o homem só trocou o pneu do 

carro porque pensou que o carro era da moça. 
(   ) O homem trocou o pneu do carro porque tinha uma 

verdadeira obsessão por trocar pneu, uma 
compulsão. 

(   ) “E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar 
da moça.” A classe gramatical do termo destacado é 
artigo. 

(   ) “Dali a pouco chegou o dono do carro.” Trata-se de 
um período simples. 

(   ) “Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus 
se afastar.” As vírgulas desse trecho são facultativas. 

 
A sequência correta é:  
 
A) C, E, E, E, E; 
B) C, E, E, C, E; 
C) E, C, E, C, E; 
D) E, E, C, C, C. 

QUESTÃO 02 
Quanto à tipologia predominante e o gênero, o texto pode 
ser classificado como: 
 
A) Narrativo e apólogo; 
B) Dissertativo e crônica; 
C) Narrativo e crônica; 
D) Descritivo e conto. 
 
QUESTÃO 03 
Leia o poema de Fernando Pessoa para responder à 
questão: 
 
Autopsicografia 
 
O poeta é um fingidor.  
Finge tão completamente  
Que chega a fingir que é dor  
A dor que deveras sente.  
 
E os que leem o que escreve,  
Na dor lida sentem bem,  
Não as duas que ele teve,  
Mas só a que eles não têm.  
 
E assim nas calhas de roda  
Gira, a entreter a razão,  
Esse comboio de corda  
Que se chama coração.  
 
Analise as informações acerca do texto e assinale a opção 
correta: 
 
I. Além da função poética, aparece no texto a função 

emotiva. 
II. As palavras “assim” e “esse” funcionam como 

elementos coesivos no texto.  
III. A palavra “que” do último verso é classificado 

morfologicamente como conjunção integrante. 
IV. Pode-se inferir, pelo contexto do poema, que o 

significado de autopsicografia é a descrição psicológica 
que uma pessoa faz de si mesma. 

 
A) Todas as alternativas estão corretas; 
B) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
C) Somente as alternativas III e IV estão corretas; 
D) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 04 
Leia a tirinha para responder à questão: 
 

 

 

 
 
Assinale o item correto a respeito da análise linguística do 
texto: 
 
A) Assim como “mocreia” as palavras “plateia, ideia e voo” 

também perderam o acento depois do novo acordo 
ortográfico; 

B) “Edibar, você está no meu lugar. A vírgula foi usada 
para isolar um aposto; 

C) Acento a que a mulher se refere é escrito com c. “Ela 
escolheu o melhor acento do avião”; 

D) “Você sabe que eu sento aí toda manhã” A oração 
destacada é adverbial temporal. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
A regência verbal está de acordo com a Gramática 
Normativa na frase: 
 
A) Não me esqueço o bem que ele me fez; 
B) Todos o obedeciam, menos o próprio filho; 
C) Não visava a lucros, mas somente ajudar o próximo; 
D) Há meses João namorava com Maria, sem pensar em 

casamento. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 06 
Carlos tem uma prova em duas semanas. Para tirar uma nota boa, ele precisa ler dois livros, o primeiro com 150 páginas 
e o segundo com 200 páginas. Nos primeiros cinco dias ele leu 25 páginas por dia. Quantas páginas por dia Carlos terá 
que ler nos próximos dias, para que consiga terminar os dois livros e tirar nota boa? 
 
A) 25 páginas; 
B) 50 páginas; 
C) 20 páginas; 
D) 15 páginas. 
 
QUESTÃO 07 
Considere verdadeira a proposição: “Todas as minhas amigas são lindas”. 
Qual a negação da proposição? 
 
A) Uma amiga minha é linda; 
B) Uma amiga minha não é bonita; 
C) Algumas amigas minhas são lindas; 
D) Todas as pessoas são lindas. 
 
QUESTÃO 08 
Assinale a opção que completa a sequência: 
 
1 – 4 – 3 – 6 – 5 – 8 – 7 – ( ? ) 
 
A) 11; 
B) 12; 
C) 10; 
D) 9. 
 
QUESTÃO 09 
Uma sala possui 50 alunos, entre mulheres e homens. Sabe-se que o número de mulheres ultrapassa o número de homens 
em 8. Qual o número de homens dessa sala? 
 
A) 25; 
B) 40; 
C) 35; 
D) 21. 
 
QUESTÃO 10 
Considere o conjunto universo S = {x vZ, -3 < x ≤ 12} em que escolhemos os seguintes subconjuntos: 
 
A = {-1,2,6,8,12}; 
B = {1,3,4,5,11,12}; 
C = {-2,1,2,4,6,12}. 
 
O subconjunto de A – (B ∩ C) é: 
 
A) {6,12}; 
B) {2,6,12}; 
C) {7,9}; 
D) {-1,2,6,8}. 
 
 
 
 



TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
PROCESSOS SELETIVOS ISGH 03/04/05/06/07/09/10/18 - 2018 

4 de 7 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 
QUESTÃO 11 
Uma das características mais essenciais do computador é 
a capacidade de gravar informação em memória. Para 
tanto, conta com diversos dispositivos que são utilizados 
em diferentes situações. Sobre eles relacione as colunas:   
  
I. Dispositivo de persistência volátil, onde ficam 

armazenados os programas que estão sendo 
executados. 

II. Tipo de memória que permite apenas a leitura. 
III. Dispositivo para a gravação de dados permanentes. 
 
(   ) Disco Rígido – HD; 
(   ) Memória RAM; 
(   ) Memória ROM. 
  
Após relacionar as colunas podemos aferir que a sequência 
correta, de cima para baixo, dos itens é: 
 
A) I, II, III; 
B) II, III, I; 
C) III, II, I; 
D) III, I, II. 
 
 

QUESTÃO 12 
O Ubuntu é uma das distribuições mais conhecidas do 
sistema operacional Linux. Isso por que ele dispõe de uma 
interface arrojada e facilidade para instalação de 
aplicações. Para tanto ele possui uma funcionalidade 
responsável por instalar e remover os softwares. O nome 
dessa funcionalidade é: 
 
A) Painel de Controle; 
B) Windows; 
C) Central de Programas; 
D) Monitor de Sistemas. 
 
QUESTÃO 13 
O correio eletrônico, ou e-mail, é uma ferramenta 
indispensável na comunicação. Nele é possível escolher o 
destinatário da mensagem através de 3 campos: Para, CC 
e CCO. Qual a função campo CCO? 
 
A) Identificar todos os destinatários da mensagem; 
B) Copia os destinatários; 
C) Identificar todos os destinatários da mensagem de 

maneira oculta para os outros; 
D) Cria um e-mail. 
 

 
QUESTÃO 14 
No Calc uma das funções mais populares é a soma, cuja função é apenas somar os valores do intervalo selecionado. 
Observe a função soma utilizada na imagem abaixo e em seguida responda. Qual será o valor da célula B5 se a edição for 
finalizada conforme a imagem? 
 

 
 
A) R$ 2.181,00; 
B) R$ 911,00; 
C) R$ 359,00; 
D) R$ 1.791,00. 
 
QUESTÃO 15 
A World Wide Web, ou simplesmente Web, é a camada lógica que funciona em cima da Internet para gerar conteúdo de 
sites, sistemas, jogos e etc. Para tanto ela trabalha requisições que são consumidas por um protocolo conhecido como: 
 
A) ISO; 
B) HTTP; 
C) ICC; 
D) ADPT. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) podem ser 
classificados em dois grandes grupos: os cimentos de 
ionômero de vidro convencionais e os cimentos de 
ionômero de vidro resinoso ou modificados por resina. 
Para poder selecionar e manipular o material adequado, o 
profissional deve conhecer suas propriedades. Assinale a 
alternativa correta sobre as propriedades dos CIV: 
 
A) Os CIVs resinosos e convencionais sofrem os 

fenômenos de sinérese e embebição, devendo ser 
protegidos nas primeiras 24 horas após sua inserção na 
cavidade; 

B) Esses materiais não devem ser indicados na adequação 
do meio bucal; 

C) Os CIVs resinosos apresentam uma maior resistência 
mecânica do que os CIV convencionais, além de melhor 
estética; 

D) A resistência mecânica dos CIVs convencionais e 
resinosos é semelhante, porém, o potencial de união à 
estrutura dentária dos convencionais é maior do que 
dos resinosos. 

 
QUESTÃO 17 
Em relação aos fatores etiológicos da doença cárie, analise 
as seguintes afirmações: 
 
I. Os estreptococos mutans são o principal grupo de 

bactérias envolvido no início da desmineralização do 
esmalte. 

II. A sacarose é o carboidrato fermentável mais 
frequentemente implicado, mas é importante lembrar 
que as bactérias podem usar todos os carboidratos 
fermentáveis, inclusive amidos cozidos. 

III. A tradicional tríade de fatores do hospedeiro — os 
dentes, os micróbios e a dieta — é uma representação 
simplista do complexo inter-relacionamento dentro da 
cavidade bucal. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I e II, apenas; 
B) I e III, apenas; 
C) I, II e III; 
D) II e III, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
São competências do Técnico em Saúde Bucal, sempre sob 
a supervisão do cirurgião-dentista, as seguintes 
atividades, EXCETO: 
 
A) Remover suturas; 
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 
odontológicas; 

D) Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, 
antes e após atos cirúrgicos, com exceção em 
ambientes hospitalares. 

 
QUESTÃO 19 
Técnica radiográfica intrabucal conhecida como bite-wing, 
com a finalidade de detectar processos cariosos, 
adaptações marginais de restaurações e destruição da 
crista óssea alveolar: 
 
A) Técnica Radiográfica Interproximal; 
B) Técnica Radiográfica da Bissetriz; 
C) Técnica Radiográfica do Paralelismo; 
D) Técnica Radiográfica Oclusal. 
 
QUESTÃO 20 
Assinale a alternativa que representa os componentes 
constituintes do periodonto de sustentação: 
 
A) Osso alveolar, ligamento periodontal e cemento; 
B) Gengiva marginal e gengiva inserida e cemento; 
C) Osso alveolar, gengiva marginal e gengiva inserida; 
D) Ligamento periodontal, gengiva marginal e cemento. 
 
QUESTÃO 21 
Em relação aos fórceps odontológicos utilizados para 
exodontias dos elementos dentários, analise as afirmativas 
a seguir e assinale V (para verdadeiro) e F (para falso): 
 
(   ) O fórceps nº 17 é indicado para exodontia de molares 

inferiores; 
(   ) Incisivos, caninos e pré-molares superiores podem ser 

removidos com o fórceps nº 151; 
(   ) Para raízes de dentes superiores e inferiores indica-se 

o fórceps nº 65; 
(   ) A exodontia do elemento dentário 26 é realizada com 

o fórceps nº 18R. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V, F, V, V; 
B) V, V, F, V; 
C) F, F, F, V; 
D) V, F, F, F. 
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QUESTÃO 22 
Entre as doenças que acometem o aparelho 
estomatognático, merecem destaque as periodontopatias. 
Em relação à gengivite, doença periodontal mais comum 
e prevalente na população, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) A principal causa da gengivite é a presença de placa 

bacteriana; 
B) A consistência da gengiva é mais rígida e a cor mais 

avermelhada; 
C) O sangramento à sondagem é observado; 
D) É uma inflamação da gengiva marginal, principalmente 

da gengiva livre. 
 
QUESTÃO 23 
A técnica de escovação ideal dos dentes é aquela que 
remoce a placa bacteriana com eficiência e não causa 
danos aos tecidos. Deve ser indicada de acordo com a 
necessidade do paciente. São técnicas de escovação, 
EXCETO: 
 
A) Minessota; 
B) Bass; 
C) Charters; 
D) Stillman. 
 
QUESTÃO 24 
No campo da Odontologia, a Ergonomia destina-se a 
melhorar as condições de trabalho dos profissionais de 
saúde bucal, cujo objetivo é a diminuição do estresse físico 
e mental, prevenindo assim, as doenças relacionadas à 
prática odontológica, e consequentemente buscando uma 
produtividade mais expressiva. Analise as seguintes 
afirmações ergonômicas no atendimento odontológico e 
em seguida marque a opção correta: 
 
I. A coluna deve estar relativamente reta e apoiada no 

encosto do mocho; 
II. Os cotovelos a 90° próximos ao corpo e/ou apoiados 

no momento do atendimento; 
III. Quando sentado, os pés devem estar totalmente 

apoiados no chão; 
IV. A cabeça ligeiramente fletida, evitando a flexão 

exagerada. 
 
É correto afirmar que: 
 
A) Apenas os itens I e III são verdadeiros; 
B) Apenas o item IV é verdadeiro; 
C) Todos os itens são verdadeiros; 
D) Apenas o item III é verdadeiro. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 
A radiação é um dos temas bastante abordado na 
atualidade. Em algumas situações no cotidiano 
odontológico há necessidade da sua utilização. Para que 
os impactos sejam reduzidos são necessários alguns 
cuidados. Dentre os cuidados citados a seguir, o único 
INCORRETO é: 
 
A) Utilizar avental de chumbo para reduzir a radiação 

secundária aos tecidos radiossensíveis como as 
gônadas; 

B) Utilizar protetor de tireoide, que recobre o pescoço do 
paciente para proteger a glândula tireoide, que 
sucessivamente fica exposta nos exames intrabucais; 

C) O profissional deve se posicionar na direção do feixe 
principal da radiação, evitando assim o contato com a 
radiação primária; 

D) Utilizar colimadores adaptados no cilindro localizador o 
que reduz a área exposta. 

 
QUESTÃO 26 
Marque a opção que representa o correto preenchimento 
da lacuna no texto a seguir: 
“Historicamente, devido à simplicidade de seu uso, 
_______ é o material restaurador mais popular. Ele possui 
excelentes propriedades físicas e suas restaurações são 
altamente bem-sucedidas a longo prazo. No entanto, há 
algumas desvantagens para seu uso. Por não ser adesivo 
a estrutura dentária, o preparo da cavidade precisa incluir 
algumas formas de retenção mecânica resultando em 
restaurações maiores que são inevitavelmente mais 
próximas à polpa”. 
 
A) Amálgama dental; 
B) Resina composta; 
C) Ionômero de vidro; 
D) Cimento de silicato. 
 
QUESTÃO 27 
Os principais músculos envolvidos com o processo de 
mastigação são: 
 
A) Masseter, bucinador, pterigoideo medial e pterigoideo 

lateral; 
B) Temporal, levantador do ângulo da boca e depressor do 

ângulo da boca; 
C) Masseter, temporal, pterigoideo medial e pterigoideo 

lateral; 
D) Masseter, temporal, bucinador e pterigoideo medial. 
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QUESTÃO 28 
A respeito dos cuidados pós-cirúrgicos em exodontia, 
analise as proposições e marque V (para verdadeiro) ou F 
(para falso). 
 
(   ) O controle inicial da hemorragia é obtido com o uso 

de uma compressa de gaze; 
(   ) A alimentação nas primeiras 12 horas deve ser 

pastosa e fria; 
(   ) Os pacientes devem ser orientados a não higienizar 

os dentes nas primeiras 72 horas após o 
procedimento cirúrgico; 

(   ) O inchaço começa a diminuir no terceiro ou quarto dia 
e estará definitivamente resolvido no fim da primeira 
semana; 

(   ) A primeira dose de medicamentos analgésicos/anti-
inflamatórios deve ser realizada antes que o efeito do 
anestésico acabe. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V, V, F, F, V; 
B) F, V, F, V, V; 
C) V, F, F, V, F; 
D) V, V, F, V, V. 
 
QUESTÃO 29 
Analise as afirmações e em seguida marque a opção 
CORRETA: 
 
A) A godiva e a pasta de óxido de zinco e eugenol 

apresentam boa elasticidade e são indicados para 
moldagens complexas; 

B) Os alginatos foram os primeiros materiais de moldagem 
desenvolvidos e são utilizados até hoje; 

C) O polissulfeto e o poliéter são materiais borrachóides 
conhecidos como elastômeros; 

D) Devido a sua toxicidade, a manipulação da silicona de 
adição deve ser realizada com luvas. 

 
QUESTÃO 30 
São exemplos de soluções irrigadoras utilizadas no 
tratamento de canal, EXCETO: 
 
A) Clorexidina; 
B) Hipoclorito de sódio; 
C) Água de cal; 
D) Peróxido de carbamida. 
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