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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA – PARANÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007 

CADERNO DE PROVA 
17/02/2008 

 
NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________ 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ____________ 
CARGO NÍVEL MÉDIO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
 

INSTRUÇÕES 
NÂO ABRA O CADERNO DE TESTES ANTES DO SINAL! 

01 - Coloque no Gabarito e Prova o seu nome, nº de inscrição e o cargo para qual está 
fazendo o CONCURSO. 

      

02 - Leia a prova com atenção, você terá 03 (três) horas para respondê-la. 

 
03 - Este caderno de prova contém 05(cinco) questões de Português, 05(cinco)  questões de 
Matemática, 05(cinco)  questões sobre o município, 05(cinco)  questões sobre Conhecimentos 
Gerais, 05(cinco)  questões sobre informática e 15(quinze) questões sobre Conhecimentos 
Específicos do cargo inscrito. Você deve ler atentamente cada questão no caderno de prova e 
escolher a alternativa que julgar correta, somente depois de ter respondido todas as questões é 
que deverá passar para o gabarito. 

 
04 - Para cada questão existe apenas uma resposta correta( A, B, C ou D) em caso de 
rasura ou de ser marcada mais de uma resposta no gabarito, à questão será anulada. 

 

05 - Verifique no caderno de provas se há alguma imperfeição gráfica ou se faltam folhas, caso 
ocorra, comunique o fiscal imediatamente. 

 
06 - A resposta deve ser feita “A CANETA AZUL OU PRETA” 
 
07 - A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitida 

perguntas aos fiscais. 
 
08 - Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
 
09 - Não será permitido qualquer espécie de consulta. O candidato que porventura 

desconsiderar esta regra terá sua prova anulada. 
 
10 - Após o início da prova não será fornecido outro caderno de provas nem gabarito em 

qualquer hipótese. 
  
11 - Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e a folha de 

respostas devidamente preenchido e assinado. 
 
12 –  O gabarito de respostas da prova será divulgado no site: www.santamariana.pr.gov.br  

Boa Sorte! 
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CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
PORTUGUÊS – ENSINO MÉDIO  

 
01- “Toda pessoa deve responder pelos seus atos.” A palavra destacada é: 

a)Pronome substantivo indefinido 
b)Pronome adjetivo indefinido 
c)Pronome substantivo demonstrativo 
d)Pronome adjetivo demontrativo. 

 
02 - Aponte a alternativa que preenche corretamente as frases abaixo: 
I – O filme .............. assistimos era ótimo. 
II – O emprego ............... aspiras é muito difícil. 
III – A menina ................ gosto é a Márcia. 

a)a que, a que, de que 
b)que, a que, de que 
c)a que, de que, que 
d)de que, a que, que 

 
03- Assinale a alternativa em que não há expressão numérica no sentido indefinido: 

a)Já lhe falei mil vezes. 
b)Contei a mesma história cem vezes. 
c)Ele foi o trigésimo colocado. 
d)Vou tentar pela milésima vez. 

 
04 - Em: 
I – “A aluna foi expulsa da escola.” 
II – “A espinha de peixe foi expulsa com a tosse.” 
Expulsa é: 

a)em I e II, adjetivo 
b)em I e II, particípio de expelir 
c)em I e II, particípio de expulsar 
d)em I, particípio de expulsar; em II particípio de expelir. 

 
05 - Assinale a alternativa em que a série de palavras apresenta prefixos que têm o mesmo 
sentido. 

a)Ante-sala; ante-histórico; anti-horário. 
b)Regredir, reconstruir, recolher. 
c)Amoral, inválido, descabido. 
d)Hemisférico; semínima; periférico. 

 
MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO  

 
06.- Um carro percorre 75% da distancia entre as cidades A e B a uma velocidade média 

constante de 50 km por hora. O carro percorre, também a uma velocidade média constante, 

V, o restante do trajeto até B. Ora, a velocidade média para todo o percurso de A até B foi 

igual a 40 km por hora. Logo, a velocidade V é igual a: 
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a)20 km por hora. 
b)10 km por hora. 
c)25 km por hora. 
d)30 km por hora. 

 
07- Assinale a alternativa CORRETA para este problema: 
Se em uma adição de três parcelas subtraímos oito unidades da 1ª e oito da 2ª parcela e 
adicionarmos sete unidades à 3ª, o resultado será, então: 

a)aumentando em nove unidades. 
b)diminuído em dezesseis unidades. 
c)Aumentando em vinte e cinco unidades. 
d)diminuído em nove unidades.  

 
08- Considere a tabela abaixo. 
 

Matrículas na Escolas X de uma cidade Y  no ano de 2005 
 

Nível Número de Alunos 
Ensino Fundamental 19.456 

Ensino Médio 1.697 
Ensino Superior 328 

Total 21.481 
 

Com relação à tabela, assinale a alternativa que CORRETAMENTE indica a porcentagem de 
alunos matriculados no Ensino Médio, em relação ao total. 

a)7,90 % 
b)12,66 %. 
c)90,57% 
d)1,53% 

 
09 - Em certo país, a população atual é de 80 milhões de habitantes. Sabendo-se que a taxa de 
crescimento populacional é de 40% ao ano, qual será a população daqui a 2 anos: 

a)83,200 milhões 
b)112 milhões 
c)156,8 milhões 
d)168,5 milhões 

 
10- A taxa percentual que correspondente á fração ¾ é: 

a)80% 
b)75% 
c)70% 
d)65% 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO: 

 
11- Quanto aos municípios que limitam com Santa Mariana, é correto afirmar: 
          a) Norte:- Estado de São Paulo; Sul:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
          b) Norte:- Estado de São Paulo; Leste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Sul:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
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          c) Sul:- Estado de São Paulo; Norte:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
          d) Norte:- Estado de São Paulo; Oeste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Leste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
 
12- Quanto a População do município de Santa Mariana, é correto afirmar, conforme dados do 
Censo: 
           a) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 5.072; Total:- 13.740; 
           b) População: Urbana:- 8.678; Rural:- 4.872; Total:- 13.550; 
           c) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 4.802; Total:- 13.470; 
           d) População: Urbana:- 8.802; Rural:- 4.668; Total:- 13.470; 
 
13- Fundado em 1958, pelo médico João Batista Lima, o Hospital Santa Alice chegou a ser 
considerado um dos melhores hospitais do Paraná instalados em cidades de pequeno porte. O 
Hospital Santa Alice hoje pertence ao município de Santa Mariana e foi adquirido na gestão de: 
          a) Luiz Bassi 
          b) José Polônio 
          c) Antonio Carlos Bassi 
          d) Antonio da Silva Machado 
 
14- Dentre as curiosidades do Município de Santa Mariana temos o descobrimento da uva Rubi 
em 1968, pelo fruticultor Kotaro Okuyama. A descoberta rendeu-lhe várias homenagens, 
especialmente: 
         a) no 1º Congresso de Produtores de Olericultura 
         b) no suplemento do Jornal ‘Folha de Londrina” 
         c) no Jornal Shimbum 
         d) na Cooperativa Integrada 
 
15- O Município de Santa Mariana está localizado no Norte do Paraná, numa região 
comprovadamente, de um dos solos mais ricos: 
         a) do Mundo 
         b) da Região norte pioneira 
         c) da Região sul do Brasil 
         d) do Brasil 

 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 

 
16- As unidades funcionais básicas de um computador são: 

a)Unidade central de processamento, memória principal e dispositivos de entrada e 
saída. 
b)Modem, drive e teclado. 
c)Unidade lógica e aritmética, mouse e teclado. 
d)Drive, disquete e monitor de vídeo. 

 
17- O que é área de trabalho? 

a)É o programa que permite a digitação de trabalhos. 
b)É a área que possibilita saber a extensão dos trabalhos executados. 
c)É a primeira tela que aparece no seu monitor, após iniciar qualquer versão do 
Windows. 
d)É a permissão do usuário para trabalhar em uma determinada área. 
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18- No Word, podemos usar modelos de formatação de documentos padronizados de acordo 
com aqueles que trabalhamos com maior freqüência. Para fazer isto, basta escolher o modelo 
do documento quando:[ 

a)imprimimos o documento 
b)salvamos o documento 
c)inserimos um documento 
d)criamos um documento 

 
19- No Excel, quando uma planilha possui muitos dados e fórmulas, muitas vezes depara-se 
com a seguinte situação: precisa-se testar vários valores em uma célula até que uma outra 
célula com fórmulas exiba o valor desejado. Para esta situação, usa-se o recurso: 

a)Atingir metas, no menu Ferramentas 
b)Controlar alterações, no menu Ferramentas 
c)Formatação condicional, no menu Formatar 
d)Auditoria, no menu Ferramentas 

 
20- Na janela Formatar células, de uma planilha Excel, a guia para formatação de categorias é: 

a)alinhamento 
b)número 
c)fonte 
d)padrões 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21-São os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): 

1)universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de 
assistência. 
2)Participação da comunidade. 
3)Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie. 
4)Integridade da assistência, entendida como conjunto articulado e continuo de 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 
5)Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera 
de governo. 

Estão corretas: 
               a)1, 2 e 4 apenas. 

b)3, 4 e 5 apenas. 
c)2 e 4 apenas. 
d)1, 2, 3, 4 e 5 

 
22-A Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, e a Lei 8.142 de 28 de 
dezembro de 1990 estabelecem, com relação ao financiamento e à gestão financeira do SUS, 
que: 

a)o orçamento da Previdência Social destinará ao SUS de acordo com a receita 
estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades. 
b)os valores a serem transferidos pelo Governo Federal aos municípios obedecerão à 
lógica do pagamento por produção, aliado à consideração do perfil epidemiológico do 
perfil epidemiológico da população. 
c)Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera 
de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. 
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d)as transferências intergovernamentais para a saúde serão distribuídas 
proporcionalmente ao número de habitantes. 

 
23- A Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde – NAOS-SUS 01/01 – considera que a 
estratégia da Saúde da Família encontra-se em expansão e vem se consolidando como um 
eixo estruturante para a organização da atenção à saúde. Os Programas de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), compõem o modelo assistencial, na perspectiva de: 

a)garantir os cuidados suficientes às necessidades da população, 
privilegiando a atenção básica e simplificando o modelo assistencial. 
b)privilegiar o modelo assistencialista da atenção à saúde, tendo o médico 
como sujeito central e fundamental no processo de saúde. 
c)Funcionar como porta de entrada do sistema de saúde, articulando-se com 
atenção secundária e terciária. 
d)Responder ao perfil epidemiológico predominante no país, pelo qual o 
adoecimento deve-se a problemas de saúde coletiva. 

 
24-Em relação à saúde do trabalhador, a Lei 8080/90 contém atividades que abrangem: 

1)Recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente de 
trabalho. 
2)Estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à 
saúde presentes em situações de trabalho. 
3)Assistência ao trabalhador vitima de acidente de trabalho. 
4.Avaliação do impacto que as tecnologias causam à saúde. 
5.Participação do Sindicato dos Trabalhadores na defesa dos mesmos, quando 
existir risco iminente de agravo à saúde. 

 
Estão corretas apenas: 

a)1, 3, 4 e 5 
b)2, 3, 4 e 5 
c)1, 2 e 5 
d)2, 3 e 4 
 

25- O que são indicadores de Saúde? Assinale a alternativa correta. 
         a)São medidas de estrutura e peso para avaliar o crescimento. 
         b)São atividades realizadas com a comunidade com o objetivo de educação para hábitos 
de vida saudável. 
        c)São fatos ou acontecimentos importantes que, nos dão à idéia do nível de saúde de uma 
comunidade. 
        d)Todas as alternativas estão erradas. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 
26-– São vantagens da amálgama, exceto: 

a)Alta resistência à compressão. 
b)Auto-silamento. 
c)Baixo custo. 
d)Galvanismo. 

 
27 - Qual o Programa criado para melhorar as condições de saúde bucal da população, através de ações 
preventivas, promocionais, curativas e de orientação ao indivíduo e família, dentro de sua própria 
comunidade: 

a)Programa de Carências Nutricionais 
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      b)Programa Saúde da Família 
      c)Clínica do Bebe 

d)Programa Saúde Bucal 
 
28 - O aleitamento materno vem sendo estimulado por propiciar amplos benefícios à saúde materno-
infantil, incluindo a prevenção de diarréia e infecções respiratórias agudas em crianças. A Organização 
Mundial da Saúde recomenda a prática da amamentação exclusiva por seis meses e a manutenção do 
aleitamento materno acrescido de alimentos complementares até os dois anos de vida ou mais. Constitui 
um compromisso ético orientar as mães sobre as repercussões da interrupção do aleitamento, pois: 

a)A aquisição de hábitos bucais deletérios é mais freqüente entre as crianças que não foram 
amamentadas nos primeiros meses de vida. 
b)O uso de chupeta por crianças que receberam aleitamento artificial promove más oclusões de 
classe III. 
c)A mordida aberta anterior é menos freqüente em crianças que interrompem o uso de 
mamadeira e chupeta após os 4 anos de idade. 
d)A utilização de mamadeira e chupeta após os 4 anos de idade promove más oclusões, como a 
mordida cruzada total. 

 
29  A educação dos pacientes quanto às medidas de controle de infecção dotadas pelo cirurgião-dentista, 
em sua prática profissional, pode trazer maior tranqüilidade e segurança ao paciente. O surgimento da 
Aids, na década de 80, e de outras doenças infecciosas emergentes, vem requerendo a adoção de um 
programa para controle d infecção cruzada nos serviços de saúde, visando reduzir os riscos para 
profissionais e pacientes. No atendimento odontológico de rotina ao paciente portador do HIV: 

a)O plano de tratamento deve considerar a sua saúde geral, o prognóstico do caso e a 
disposição do paciente, optando por sessões curtas e breves. 
b)O tratamento deve obedecer à seqüência: restauração da forma e da função, alívio da dor e 
atendimento das necessidades estéticas. 
c)A confidencialidade de informações sobre sua condição de saúde deve ser assegurada, 
gerando uma relação de confiança. 
d)A abordagem de seu histórico de saúde prescinde de anamnese, respeitando o aspecto 
confidencial do prontuário médico. 

 
30. Paciente do sexo feminino, 10 anos de idade, é levada ao consultório odontológico devido a avulsão 
do dente 21, ocorrida há vinte minutos. Sabendo-se que o dente está intacto e hidratado, antes do 
reimplante a raiz deve ser: 

a)Javada com hipoclorito de sódico. 
b)Lavada com ácido cítrico a 1% 
c)Lavada com soro fisiológico. 
d)Tratada endodônticamente. 

 
31.. Apesar do considerável declínio da cárie no Brasil, grande parcela da população ainda sofre de 
problemas de saúde bucal, pois a redução dos índices de cárie ocorreu de forma heterogênea na 
população. Estratégias de promoção de saúde ganham relevância, sobretudo ao se considerar o recente 
estudo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), em que 18,7% da população 
brasileira jamais teve a oportunidade de consultar-se com um cirurgião-dentista, e que apenas 5,0% tem 
atendimento regular. A abordagem de promoção de saúde e sua respectiva atividade que apresentam a 
correta correspondência é: 

 Abordagem Atividade 

(A) Educacional 
Adoção de um estilo de vida mais saudável com 
higiene e fisioterapia oral 

(B) Mudança de 
Comportamento 

Intervenção odontológica para detenção precoce 
de doenças bucais 

(C) Mudança social 
Ação política e social para mudar o ambiente, 
viabilizando escolhas saudáveis 

(D) Controle pelo 
indivíduo 

Informações sobre causas e conseqüências de 
fatores deletérios à saúde 
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32- – Qual das patologias citadas abaixo pode ser relacionada com a alta incidência de contaminação em 
laboratórios clínicos, quando não há utilização de procedimentos de proteção individual: 

a)Mononucleose infecciosa 
b)Hepatites 
c)Sífilis 
d)Herpes 

 
33-– Qual dos seguintes itens pode ser uma potencial situação de risco biológico? 

a)Manipular o material utilizado dos pacientes em isolamento de acordo com as medidas de 
precaução universal 
b)Observar a correta higienização dos equipamentos dentro das normas exigidas pelo Ministério 
da Saúde 
c)Descartar objetos perfuro-cortantes no depósito específico 
d)Descartar agulhas utilizadas em pacientes  no  depósito para lixo comum. 

 
34-.A vigilância sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a)Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 
b)Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 
periferia urbana. 
c)Voltadas exclusivamente à fiscalização de alimentos destinados aos centros de 
distribuição. 
d)Programadas para avaliação e controle do valor nutricional dos alimentos 
hortigranjeiros. 

 
35.– Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 

(1)Doença de chagas                              (  ) RNA gênero Rubivírus 
(2)Rubéola                                               (  ) Trypanossoma Cruzy 
(3)Sarampo                                              (  ) Paramyscoviridae 
(4)Caxumba                                             (  ) Zoster (VZV) 
(5)Varicela                                                (  ) Mixovírus 
(6)Raiva                                                    (  ) Rhabdoviridae 

 
a)2, 1, 3, 5, 6 e 4 
b)2, 1, 3, 5, 4 e 6 
c)1, 2, 3, 5, 4 e 6 
d)2, 1, 3, 4, 5 e 6 

 
36 – O câncer de boca ocupa uma posição de destaque entre os tumores malignos do organismo devido 
a sua relativa incidência e mortalidade. A prevenção e o diagnostico precoce podem ser realizados pelo 
cirurgião-dentista através dos seguintes procedimentos: correto exame clinico; afastamento dos fatores 
co-carcinógenos; diagnóstico e tratamento das lesões cancerizáveis; exames complementares 
(principalmente biópsia e citologia exfoliativa) e orientação e estimulação ao auto-exame. 

a)O etilismo (álcool) e o tabagismo (cigarro, cachimbo etc.) 
b)As condições precárias de higiene (dentes quebrados, raízes residuais, tártaro etc.) 
c)As próteses inadequadas ou em más condições (dentaduras e pontes fraturadas ou que 
causam algum ferimento). 
d)Todos as alternativas estão corretas. 

 
37-. A condição de saúde bucal dos idosos brasileiros é precária, com um quadro epidemiológico de cárie 
coronária e radicular, doença periodontal, edentulismo, lesões de tecidos moles, dores orofaciais, 
alterações têmporo-mandibulares e câncer de boca, considerando-se essa afirmação é correto: 
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a)Atendimento ao idoso deve levar em conta aspectos relacionados à habilidade funcional do 
paciente, comunicação,relacionamento com a família e a presença de algumas doenças 
associadas ao envelhecimento. 
b)O idoso utiliza os mesmos critério do cirurgião-dentista, avaliando sua condição clínica pela 
presença ou ausência de doença, desconsiderando os sintomas e os problemas funcionais e 
sociais decorrentes das doenças bucais. 
c)A percepção sobre a condição bucal está relacionada a alguns fatores clínicos, sintomas das 
doenças e capacidade para sorrir, falar ou mastigar sem problemas, porém não é influenciada 
pela idade, sexo e meio social. 
d)A oferta de atendimento odontológico ao idoso e restrita, por isso conhecer a percepção do 
idoso sobre a saúde bucal não tem relevância para a programação de ações educativas quanto 
ao auto-exame e auto-cuidado. 

 
38 – Assinale as medidas de promoção de saúde que refletem na saúde bucal: 
     a) Escovação independente das condições de moradia e saneamento 
     b) Utilização semanal de bochechos anti- sépticos 
     c) Saneamento básico e condições de moradia e nutrição adequadas 
     d) Acesso semestral aos serviços de saúde 
 
39– A cárie é uma doença multifatorial. Assinale os fatores associados a sua etiologia: 
     a) Nutrição, escolaridade, cultura 
     b) Dieta, hospedeiro,clima 
     c) Hospedeiro, microflora,raça. 
     d) Microflora, janela e infectabilidade , contágio. 
 
40 –Quanto as normas de biossegurança, é verdadeiro afirmar que: 
     a) os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados somente pelo dentista 
     b) luvas, máscaras, gorros, aventais e protetores oculares constituem os Epls. 
     c) o Auxiliar de consultório odontológico é o principal responsável pelo controle de infecção no 
consultório 
     d) o consultório bem arrumado está livre de microorganismos. 




