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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CARGO 

 

TÉCNICO 

EM SAÚDE 

BUCAL  

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- 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 densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (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.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO I 
 

Antes do microscópio, muitos pensavam que o embrião humano, invisível a olho nu, fosse 1 
uma cópia minúscula do que é o ser humano pronto. Teria cabeça, tronco e membros - e também dois 2 
olhos, cada dedo, cada unha. O mesmo valia para o que hoje chamamos de Psicologia. Não se imaginava 3 
uma psique diferente do bebê, da criança, mesmo do pré-adolescente. Uma das hipóteses é que sua 4 
mente fosse uma tábula rasa, um papel em branco, no qual se escreveria o que seu mestre mandasse. 5 
Em vez de Educação, tínhamos "instrução" - e não é por acaso que hoje essa palavra sobrevive 6 
principalmente nos manuais de instrução para usar máquinas ou outros aparelhos sem humanidade. 7 

A revolução na compreensão do homem, quem comandou foi Rousseau. Um dos erros 8 
maiores dos cursos de graduação em Filosofia consiste em confiná-lo à disciplina de Ética, em vez de 9 
dar-lhe a honra suprema de estrelar a História da Filosofia (por alguma brasileira razão, pensamos que 10 
a Filosofia é menos que a História da Filosofia, que pensar é menos do que contar o que os outros 11 
pensaram...). Sua teoria da Educação, exposta no Emílio, vem com uma revolução mais ampla, que afeta 12 
a Política e a História. 13 

Qual o cerne do Emílio? É que a criança não é um papel em branco. Ela, a cada fase de sua 14 
vida, está apta a aprender e desenvolver certas coisas, outras não. Deve ser tratada da forma adequada 15 
à sua idade. Fazê-la brincar - "deixá-la sempre sem fôlego", como ele dirá - é uma das chaves para os 16 
pequenos. Há uma hora para ensinar a propriedade, outra para a religião. Perder essa relação entre o 17 
ensino e a psique é jogar fora o trabalho de educar. 18 

Educar é um movimento, pelo qual se sai de algo fechado para algo mais aberto (do latim 19 
ex+ducere). É uma abertura para o mundo. A visão "antiga", que via no feto um homúnculo e na criança 20 
uma tabula rasa, é substituída pela ideia de que desde o começo já somos alguma "coisa" (portanto, 21 
não somos papel em branco). Mas diferente do que depois nos tornaremos (portanto, não somos um 22 
microadulto). Por isso a Educação começa, desde seus primórdios, a namorar a ideia de mudar as 23 
pessoas. 24 

Um exemplo. La Bruyère, no final do século XVII, traduz Os caracteres de Teofrasto, obra 25 
velha de 2 mil anos, e acrescenta Novos caracteres. Caráter, plural caracteres, quer dizer duas coisas. 26 
Primeira: o caráter da pessoa, no sentido de quem ela é, como ela é, algo como sua personalidade. 27 
Segunda: a letra ou acento com que se escreve (aquilo que a ignorância da Microsoft chama de 28 
"caractere"). Cada caráter é um tipo psicológico. É com uma série de caracteres - ou tipos psicológicos - 29 
que se escreve a complexidade da vida. Haverá avarentos,  pusilânimes,  aduladores, só que esses tipos 30 
não mudam com o tempo. Muda talvez tudo, mas não o caráter ou o tipo. O avarento de Teofrasto seria 31 
como o avarento de hoje, só economizando moedas diferentes e de outra forma. 32 

Pois bem, é isso que muda desde o século XVIII. Percebe-se que no tempo e no espaço 33 
ocorrem diferenças enormes, que não cabem numa única tipologia. No tempo, é o que a História revela. 34 
Ela deixa de apenas referir datas que permitem localizar eventos indiferenciados, e passa a apontar 35 
modos de ser e de sentir diferentes: o pagão do cristão, o antigo do moderno. No espaço, é o que os 36 
viajantes, alguns deles os primeiros etnólogos, mostram: sociedades em que não há vaidade, ou 37 
avareza, ou algum dos outros traços, "bons" ou "maus", de nosso tempo. Assim nascem o que hoje 38 
chamamos de História, Etnologia, Antropologia. Mas elas não permitem apenas descrever diferenças 39 
profundas. Também nos levam a sonhar novos modos de ser, só que isso, tarefa da Educação, da 40 
Política e da Psicologia. 41 

42 
RIBEIRO, Renato Janine, In: Filosofia, ciência & vida, nº 116, p.82.  Abril 2016. 

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) Segundo o texto, com relação à formação do 

ser humano, pode-se afirmar: 

 

(A) O ser humano passou a sofrer mudanças em 

sua personalidade a partir do Século XVIII. 

(B) A formação do ser humano se dá a partir das 

concepções externas mais abrangentes. 

(C) Os elementos de percepção externos apenas 

contribuem para despertar o caráter já 

existente do ser humano. 

(D) O ser humano com o tempo sofre mudanças 

de seu caráter em razão da educação que 

recebe. 

 

02) De acordo com o texto, o processo de 

educação consiste em: 

 

(A) Despertar a criança de acordo com sua 

capacidade de cognição. 

(B) Extrair do caráter do ser em formação suas 

inclinações de personalidade para a vida 

adulta. 

(C) Direcionar a criança para os conceitos o bem e 

do mal. 

(D) Fazer da ética o objeto de formação inicial do 

ser humano. 

 

03) Nesse texto, a linguagem predominante é a 
 
(A) expressiva, uma vez que revela opiniões e 

emoções do emissor em face dos avanços 
obtidos na formação humana por meio da 

educação. 

(B) apelativa, visto que procura influir no 
comportamento do leitor, por meio de apelos, 
para que avalie a importância da filosofia. 

(C) metalinguística, em virtude de ter sido 
utilizada para explicar a si mesma e, 
sobretudo, evidenciar a dificuldade de definir 
para o leitor certos termos próprios da 

filosofia. 
(D) referencial, pois traduz objetivamente a 

realidade externa ao emissor, ou seja, trata 
da importância da filosofia e do processo de 
educação da criança. 
 

04) Sobre a frase “Percebe-se que no tempo e no 
espaço ocorrem diferenças enormes, 
(L.33/34), pode-se afirmar: 

 
(A) O vocábulo “que” funciona como pronome 

relativo. 
(B) O vocábulo “-se” funciona como índice de 

indeterminação do sujeito. 
(C) O vocábulo “que” funciona como conjunção 

integrante. 

(D) A expressão “diferenças enormes” funciona 
como objeto direto. 

 

05) Sobre o emprego dos pronomes átonos, 

marque a alternativa que permite a ênclise ou 

a próclise, facultativamente: 

 

(A) “...no qual se escreveria” (L.5). 

(B) “...consiste em confiná-lo...” (L.09). 

(C) “...Mas diferente do que depois nos 

tornaremos...” (L.22). 

(D) “Percebe-se que no tempo e no espaço 

ocorrem diferenças enormes...” (L.33/34). 

 

06) Em “Uma das hipóteses é que sua mente 

fosse uma tábula rasa” (L.4/5), a palavra em 

negrito possui o mesmo valor morfológico que 

a destacada em: 

 

(A) “...uma cópia minúscula do que é o ser 

humano pronto...” (L.2). 

(B) “a letra ou acento com que se escreve (aquilo 

que a ignorância da Microsoft chama de 

"caractere").” (L.28/29). 

(C) “Pois bem, é isso que muda desde o século 

XVIII.” (L.33). 

(D) “pensamos que a Filosofia é menos que a 

História da Filosofia...” (L.10/11). 

 

07) Completa o sentido de um nome a expressão 
indicada em 

 
(A) “de que (...) somos alguma "coisa"” (L.21). 
(B) “a olho nu” (L.1) 

(C) “de graduação” (L.09) 

(D) “de algo fechado” (L.19). 
 
 
08) A declaração “mesmo do pré-

adolescente.”(L.4) expressa uma ideia: 
 

(A) Explicativa 
(B) Conclusiva 
(C) Concessiva 
(D) Comparativa 
 
09)  

I. " Por isso a Educação começa, desde seus 

primórdios, a namorar a ideia de mudar as 
pessoas."   (L.23/24) 

II. " Mas diferente do que depois nos tornaremos 
(portanto, não somos um microadulto).." 
(L.22/23) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 
destaque, estabelecem, respectivamente, as 
relações de 
 
(A) conclusão e adição. 
(B) ressalva e ressalva. 
(C) explicação e oposição. 

(D) adversidade e alternativa. 
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10) A palavra “homúnculo” (L.20)  e “ocorrem” (L.34) possuem, respectivamente: 

 

(A) 8  e 5 fonemas 
(B) 7 e 6  fonemas 
(C) 8 e 4 fonemas 
(D) 9 e 6 fonemas 
 
11) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão “nos manuais de instrução” (L.7) as palavras: 

 
(A) “hoje” (L.3) e  “principalmente” (L.7). 
(B) “erros” (L.08) e  “alguns” (L.37). 
(C) “Segunda” (L.28) e "antiga" (L.20). 
(D) “movimento” (L.19) e  “tipo” (L.31). 
 

12) A alternativa em que há equivalência entre o termo transcrito e o que ele significa é: 

 
(A) “tábula” (L.5) - caixa 
(B) “homúnculo” (L.20) - homem grande. 
(C) “avarentos” (L.30) - sovinas 

(D) “Etnologia” (L.39) - estudo do vinho. 

 
AS QUESTÕES 13 E 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
TEXTO II 

1 
1. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição 

2. se invertem as estações do ano 

3. faz calor no inverno e frio, no verão 

4. os peixes morrendo nos rios  

5. estão se extinguindo espécies animais 

6. e tudo que se planta colhe 

7. o tempo retribui o mal que a gente faz. 

 

8. Onde a chuva caía quase todo dia  

9. já não chove nada  

10. o sol abrasador rachando o leito dos rios secos  

11. sem um pingo de água  

12. quanto ao futuro inseguro  

13. será assim de norte a sul  

14. a Terra nua semelhante à Lua. 

 

15. O que será deste planeta azul?  

16. O que será deste planeta azul? 

 

17. O rio que desce as encostas já quase sem vida  

18. parece que chora um triste lamento das águas  

19. ao ver devastadas a flora e a fauna  

20. é tempo de pensar no verde 

21. regar a semente que ainda não nasceu  

22. deixar em paz a Amazônia  

23. perpetuar a vida  

24. estar bem com Deus! 

 

XORORÓ; ADEMIR. Intérpretes: Chitãozinho e Xororó. Planeta azul. 
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13) A leitura que se faz do poema-canção através 

do fragmento citado está correta na 

alternativa 
 
(A) A natureza, mesmo atingida pela insensatez 

do homem, continua a oportunizar-lhe o 
melhor, já que "tudo que se planta colhe" (v. 
6). 

(B) A paisagem natural é sinalizadora de que "o 
tempo retribui o mal que a gente faz" (v. 7). 

(C) Os compositores desse texto fazem referência 
a um "futuro inseguro" (v. 12) para a 
humanidade, ao declarar sua descrença em 
Deus. 

(D) A ideia de "deixar em paz a Amazônia" (v. 22) 
está dissociada da veiculada no verso 
seguinte, ou seja, a de "perpetuar a vida” (v. 
23). 

 

14) Há correlação entre o termo transcrito e o que 
dele se afirma em 

 
(A) "se invertem" (v. 2) é uma forma verbal que 

se apresenta na mesma voz que "se planta" 
(v. 6). 

(B) "calor" (v. 3) é o agente da ação expressa por 
"faz" (v. 3). 

(C) "nua" (v. 14) conota destruição do mesmo 

modo que "chora” (v. 18) conota pesar. 
(D) "deixar" (v. 22) apresenta-se com regência 

diferente daquela em que está usado o verbo 
"perpetuar" (v. 23). 

 

PARA RESPONDER À QUESTÃO 15, OBSERVE A 

TIRINHA ABAIXO: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

15) O questionamento de Mafalda, personagem 

presente na tira, em face da notícia sobre a 
atitude de determinado governo, configura-se 
como uma reação: 

 
(A) Inadequada ao contexto. 

(B) Sem fundamento. 

(C) Desprovida de bom senso. 

(D) Crítico-irônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Livre 
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16) Analise as afirmativas abaixo: 

 

I. O byte contém 8 bits e os bits são 

representados por 0 ou 1. 

II. Cada byte pode representar mais de um 

caractere. 

III. A quantidade de bytes é igual à quantidade 

de letras. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

17) Relacione as mídias abaixo com a sua 

capacidade de armazenamento:  

 

       Mídias 

1. Disquete 

2. CD 

3. DVD 

4. DVD dupla camada 

5. Blu-ray 

 

       Capacidade de Armazenamento 

 

 ) 8,5 GB 

 ) 700 MB 

 ) 1,44 MB 

 ) 4,7 GB 

 ) 50 GB 

 

As mídias com as suas respectivas capacidades de 

armazenamento correta é: 

 

(A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3  

(B) 4 – 2 – 1 – 5 – 3  

(C) 5 – 2 – 1 – 3 – 4  

(D) 4 – 2 – 1 – 3 – 5  

 

18) Os dispositivos CD R/W, MP3 Player e Pen 

drive são: 

 

(A) Todos dispositivos de entrada e saída. 

(B) Todos dispositivos apenas de entrada. 

(C) Todos dispositivos apenas de saída. 

(D) Dois dispositivos de entrada e saída e um 

apenas de saída. 

 

 

 

 

19) São grupos da aba de Exibição do Microsoft 

Word 2010, Exceto: 

 

(A) Zoom 

(B) Janela. 

(C) Legendas. 

(D) Macros. 

 

20) No Internet Explorer 10 o atalho 

Ctrl+Shift+P irá executar: 

 

(A) A exclusão do histórico de navegação. 

(B) O modo de Navegação InPrivate. 

(C) A impressão no modo rápido da página ativa. 

(D) A abertura da barra de histórico na lateral 

direita do navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  A respeito da coroa dentária, assinale a opção 

INCORRETA. 

 

(A) Comparando as coroas dos incisivos e caninos 

com os pré-molares, ver-se-á que eles são 

diferentes, particularmente por suas faces 

oclusais; portanto as diferenças nas 

configurações gerais são dadas pelas faces 

oclusais, que sofrem modificações mais 

profundas. 

(B) Os dentes se assemelham a cubos, inclusive 

os anteriores, onde a disposição cuneiforme 

destes dentes não invalida a semelhança 

cúbica, se não se admitisse a atrofia do 

segmento posterior ou lingual dos mesmos, 

representada apenas por um simples 

tubérculo (ou talão). 

(C) É a porção visível do dente quando este está 

implantado no seu alvéolo. Apresenta uma 

superfície lisa, polida e brilhante. 

(D) Em uma visão vestibular ou lingual, constata-

se que o maior diâmetro do dente está situado 

junto próximo da cervical, enquanto o menor 

é à borda livre. 

 

 

22) Competem ao Técnico em Saúde Bucal, 

sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, as 

seguintes atividades, além das estabelecidas para 

os auxiliares em saúde bucal:  

 

I. Participar do treinamento e capacitação de 

Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes 

multiplicadores das ações de promoção à saúde. 

II. Participar das ações educativas atuando na 

promoção da saúde e na prevenção das doenças 

bucais. 

III. Participar na realização de levantamentos e 

estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 

examinador.  

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e III 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

 

23) O RX panorâmico é: 

 

(A) Usado para se ter uma visão geral do 

complexo da boca e a interligação com suas 

estruturas adjacentes, tais como seios 

maxilares, cavidades nasais e as suas 

possíveis implicações. 

(B) Utilizado para se ter uma avaliação do 

Articulação têmporo mandibular ( articulação 

da mandíbula com o resto do crânio) e seus 

possíveis problemas. 

(C) Usado para pesquisa da cárie e da articulação 

dos dentes superiores com os inferiores, por 

região.  

(D) Usado para pesquisa de focos dentários. É 

realizado um, para cada elemento dentário, 

quantas vezes forem necessárias. 

 

 

24) Em relação ao Técnico em Saúde Bucal, 

assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O Técnico em Saúde Bucal deve adotar 

medidas de biossegurança visando ao controle 

de infecção.  

(B) O Técnico em Saúde Bucal está obrigado a se 

registrar no Conselho Federal de Odontologia 

e a se inscrever no Conselho Regional de 

Odontologia em cuja jurisdição exerçam suas 

atividades.  

(C) Os valores das anuidades devidas aos 

Conselhos Regionais pelo Técnico em Saúde 

Bucal e das taxas correspondentes aos 

serviços e atos indispensáveis ao exercício das 

profissões não podem ultrapassar, 

respectivamente, 1/4 (um quarto) e 1/8 (um 

oitavo) daqueles cobrados ao cirurgião-

dentista.  

(D) Dada a sua formação, o Técnico em Saúde 

Bucal é credenciado a compor a equipe de 

saúde, desenvolver atividades auxiliares em 

Odontologia e colaborar em pesquisas.  

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) NÃO é atribuição do Técnico em Saúde Bucal: 

 

(A) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a 

prevenção das doenças bucais por meio da 

aplicação tópica do flúor, conforme orientação 

do cirurgião-dentista. 

(B) Exercer a atividade de forma autônoma.  

(C) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 

indicação técnica definida pelo cirurgião-

dentista. 

(D) Supervisionar, sob delegação do cirurgião-

dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde 

bucal. 

 

26)  Alveoloplastia é o(a): 

 

(A) Remoção de tecido cariado e colocação de 

Óxido de Zinco como material temporário. 

(B) Aparelho Fixo para a correção das arcadas 

dentárias (oclusão). 

(C) Regularização do osso após extração do dente 

(D) Remoção de tecido cariado e colocação de 

Ionômero de Vidro. 

 

27) Acerca da Biossegurança em Odontologia, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A biossegurança sempre é completa quando 
profissionais da Saúde atendem a um paciente 
ou manipulam instrumentos, material 
biológico e superfícies contaminadas.  

(B) Os serviços de Odontologia necessitam 

cumprir as normas de biossegurança baseadas 

em leis, portarias e normas técnicas do 
Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e 
Secretarias Estaduais e Municipais, que 
observam desde proteções contra radiações 
ionizantes, radiações de luz halógena, 
medidas para o controle de doenças infecto-
contagiosas, destinação de resíduos e 

proteção ao meio ambiente. 
(C) O controle de infecção é constituído por 

recursos materiais e protocolos que agrupam 
as recomendações para prevenção, vigilância, 
diagnóstico e tratamento de infecções, 
visando à segurança da equipe e dos 
pacientes, em quaisquer situações ou local 

onde se prestem cuidados de saúde. 
(D) As principais doenças infecto-contagiosas que 

representam riscos em consultório 
odontológico podem ser causadas por vírus 
como Catapora, Hepatite B, Hepatite C, 
Conjuntivite Herpética, Herpes Simples, 

Herpes Zoster, Mononucleose Infecciosa, 
Sarampo, Rubéola, Parotidite, Gripe, 
Papilomavírus Humano, Citomegalovírus, HIV. 
 
 
 

28) É função desempenhada pelo Técnico em 

Saúde Bucal, EXCETO: 

 

(A) Realizar fotografias e tomadas de uso 

odontológicos exclusivamente em consultórios 

ou clínicas odontológicas. 

(B) Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo 

operatório, antes e após atos cirúrgicos, 

inclusive em ambientes hospitalares.  

(C) Inserir e distribuir no preparo cavitário 

materiais odontológicos na restauração 

dentária direta, vedado o uso de materiais e 

instrumentos não indicados pelo cirurgião-

dentista. 

(D) Prestar assistência direta ou indireta ao 

paciente, sem a indispensável supervisão do 

cirurgião-dentista. 

 

 

29) As apicectomias em birradiculares se 

caracterizam por: 

 

(A) Corte e remoção da ponta da raiz em dentes 

com apenas 2 (duas) raízes, seguida do 

selamento das mesmas através de obturação. 

(B) Corte e remoção da ponta da raiz em dentes 

com 2 (duas) raízes. 

(C) Corte e remoção da ponta da raiz em dentes 

com 3 (três) raízes. 

(D) Corte e remoção da ponta da raiz em dentes 

com 3 (três) raízes, seguida do selamento das 

mesmas através de obturação. 

 

30) Capeamento Pulpar Direto é: 

 

(A) Remoção de lesão óssea com características 

semelhantes a um elemento dental. 

(B) O procedimento realizado em cáries muito 

profundas para preservar o elemento dental, 

através de medicamentos específicos que 

protegem o nervo. 

(C) Reestruturação do dente através de colagem 

das porções fraturadas. 

(D) Remoção de nervo vivo. 
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31) A Coroa Total Metálica é: 

 

(A) A prótese unitária que reconstrói totalmente o 

dente, confeccionada em metal. 

(B) Correção do posicionamento da musculatura 

existente entre a mucosa da bochecha e a 

borda da gengiva. 

(C) Prótese unitária que reconstrói totalmente o 

dente confeccionada em metal e resina na 

parte da frente do mesmo (estética). 

(D) Cirurgia que remove uma lesão (na raiz de um 

dente) pela gengiva. 

 

32) Grade Palatina é: 

 

(A) Remoção de dentes localizados abaixo do nível 

da gengiva. 

(B) Remoção de dois ou mais elementos dentários 

vizinhos. 

(C) Aparelho Móvel utilizado para evitar a pressão 

da língua sobre os dentes. 

(D) Remoção de dentes localizados abaixo do nível 

ósseo. 

 

33) É tarefa realizada pelo Técnico em Saúde 

Bucal: 

 

I. Aplicar medidas de biossegurança no 

armazenamento, manuseio e descarte de produtos 

e resíduos odontológicos. 

II. Remover suturas. 

III. Fazer propaganda de seus serviços, exceto em 

revistas, jornais e folhetos especializados da área 

odontológica.  

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) III 

(D) I 

 

 

 

 

34) Em relação à dentina, observe os itens a 

seguir. 

 

I. É a camada dentária situada abaixo do esmalte. 

II. Se a cárie conseguir atravessar o esmalte, ela 

passa a atacar a dentina, onde há milhões de 

pequenos túbulos que vão diretamente à polpa do 

dente. 

III. É o tecido mole situado no centro do dente, 

onde se encontram o nervo e os vasos sanguíneos. 

Quando a cárie atingir essa área, as pessoas 

geralmente sentem dor. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) I e III 

(D) II 

 

35) Os dentes molares: 

 

(A) São dentes frontais afiados em forma de 

cinzel (quatro superiores, quatro inferiores) 

para cortar os alimentos. 

(B) Trituram os alimentos. Estes dentes possuem 

várias cúspides na superfície de mordida. 

(C) São aqueles com pontas agudas (cúspides) 

que rasgam os alimentos. 

(D) São aqueles com duas pontas (cúspides) na 

superfície para esmagar e moer os alimentos. 

 

36)  A estrutura do dente é formada por: 

 

I. Esmalte. 

II. Dentina. 

III. Polpa. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e III  

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I 
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37)  O técnico em saúde bucal tem atribuição 

para: 
 

(A) Realizar, na cavidade bucal do paciente, 
procedimentos não discriminados em lei. 

(B) Realizar isolamento do campo operatório. 
(C) Exercer todas as competências no âmbito 

hospitalar, bem como instrumentar o 
cirurgião-dentista em ambientes clínicos e 
hospitalares.  

(D) As alternativas “B” e “C” estão corretas. 
 
38) Analise os itens a seguir em relação ao 

esmalte dental: 
 
I. É a parte externa e mais dura do dente, que 
possui o tecido mais mineralizado do corpo. 
II. Pode ser danificado pela cárie se os dentes não 

forem cuidados adequadamente. 
III. É o tecido macio encontrado no centro de 

todos os dentes 
 

É correto o que se identifica em: 
 

(A) I, II e III 
(B) I e II 
(C) I e III 
(D) II 
 
39) A anorexia e a bulimia são distúrbios 
alimentares. Uma pessoa com anorexia possui 

medo de ganhar peso e uma visão comprometida 
do tamanho e da forma de seu corpo. Essas 
pessoas não conseguem manter um peso corporal 
normal e entram em semi-inanição, o que priva o 
corpo dos nutrientes necessários.Uma pessoa com 

bulimia entra em um ciclo de comer 

compulsivamente e vomitar, utilizar laxantes, 
exercícios excessivos e jejum, várias vezes por 
semana. Sobre os reflexos desses dois problemas 
na saúde bucal, assinale a opção correta. 
 
(A) Um indivíduo com bulimia entra em um ciclo 

de comer compulsivamente e vomitar. Os 

ácidos estomacais durante o vômito passam 
pela boca e podem desgastar o esmalte do 
dente, causando cáries, descoloração e até a 
perda do dente. 

(B) Na anorexia, a quase inanição priva o 
organismo dos nutrientes de que necessita. 
Pode-se desenvolver uma osteoporose com 

um enfraquecimento dos ossos maxilares que 
suportam os dentes podendo-se chegar até à 

perda do elemento dentário. 
(C) Em ambos os casos, é essencial que se trate 

as causas subjacentes que levam à anorexia e 
à bulimia, bem como que se trate as 

complicações dentárias delas resultantes. 
Embora o dentista possa reparar o esmalte 
danificado dos dentes, ele não poderá tratar o 
distúrbio alimentar real. Casa você tenha - ou 
suspeite ter - algum distúrbio alimentar 
consulte seu médico. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

40) O técnico em saúde bucal deve: 

 

I. Realizar em equipe levantamento de 

necessidades em saúde bucal. 

II. Desenvolver ações de promoção da saúde e 

prevenção de riscos ambientais e sanitários. 

III. Aplicar medidas de biossegurança no 

armazenamento, transporte, manuseio e descarte 

de produtos e resíduos odontológicos. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 


