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EDITAL N. 01/2009 

 
 
 

TÉCNICO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL – SAÚDE DA FAMÍLIA 

Código: 202 
 

Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de Língua Portuguesa, 
Conhecimentos Gerais/Saúde Pública e Conhecimentos Específicos. 

 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário à transcrição das respostas 
do rascunho para a Folha de Respostas. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que 
[...]: portar arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados ou fizer 
uso [...] de qualquer equipamento eletrônico [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou 
externa, tais como telefone celular [...] entre outros [...]”. (subitem 5.21, alíneas “e” e “f”) 

DURAÇÃO DA PROVA: TRÊS HORAS 

 
 
 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua 
resposta não será computada se houver marcação de mais de 
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões 
rasuradas. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada. 
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha 

 cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas  assim 

distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 15 
(quinze) questões de Conhecimentos Gerais/Saúde 
Pública e 15 (quinze) questões de Conhecimentos 
Específicos, todas perfeitamente legíveis. 
 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 
 
Caso V. Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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� Língua Portuguesa 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente 

todo o texto antes de responder a elas. 
 
 

UM NOVO CENÁRIO PARA AS CRIANÇAS 
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.............................................................................................................................. 
Em 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que as mudanças 

climáticas foram responsáveis por 2,4% dos casos de diarreia e por 6% de 
paludismo (malária). A malária é uma das doenças mais frequentes nas crianças 
africanas. Ainda podemos aqui apontar duas outras temáticas que abocanham a 
saúde de nossas crianças: a poluição do ar e da terra, em especial, problemas 
relacionados à chuva, seja por sua abundância ou por sua falta. 

.............................................................................................................................. 
Um clima frágil, pouca comida e a falta de água potável impulsionam a 

ocupação inadequada do solo. As crianças mais pobres são as mais vulneráveis. 
Também são as primeiras a sentirem o aumento da má alimentação e, 
consequentemente, as suas desordens, o que prejudica o seu crescimento e 
desenvolvimento, inviabilizando a sua saúde. Segundo a OMS, 4,5 mil crianças 
morrem por dia devido a alguma doença de via hídrica. 

A crescente contaminação, a exploração excessiva das fontes hídricas e a 
degradação nas zonas de captação de água agravam a situação. Espera-se que o 
falecimento por asma, a enfermidade mais comum entre as crianças, aumente em 
20% até 2016. 

.............................................................................................................................. 
É interessante sinalizar que 96% das doenças relacionadas às mudanças 

climáticas estão em países em desenvolvimento. Articular ações para combater as 
consequências ambientais às crianças exige perspectivas que abracem o combate 
ao aumento do número de mortes por doenças infectocontagiosas. 

.............................................................................................................................. 
Ainda é importante sinalizar que crianças podem pagar um preço alto por 

conviver com o aumento de diarreias, aumento e proliferação da dengue e 
doenças de via hídrica. As consequências ambientais apontam principalmente para 
os atentados à saúde, infelizmente. 

Para a mudança deste cenário assombroso é necessário que façamos um 
investimento pesado em educação e formação de pessoas. [...] É vital que se 
promova a capacidade destes jovens para que vivam em harmonia com a natureza 
nos lugares onde a sua conservação e preservação seja fundamental. [...] E não 
basta que a criança aprenda a importância de preservar o meio ambiente. É 
necessário que ela tome como exemplo as atitudes dos adultos de seu convívio. 
Não precisamos esperar pelo pior para que as crianças aprendam na vivência o 
que há de mais importante neste mundo. 

 
NETO, Efraim. JB ECOLÓGICO, fevereiro 2009 (Texto adaptado). 
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Questão 1 
Entre os seguintes fragmentos de frases, o que ilustra principalmente o título do texto é 
 
A) [...] que abracem o combate ao aumento do número de mortes por doenças 

infectocontagiosas. (linhas 22-23) 

B) [...] que 96% das doenças relacionadas às mudanças climáticas estão em países em 
desenvolvimento. (linhas 20-21) 

C) [...] que o falecimento por asma, [...], aumente em 20% até 2016. (linhas 16-18) 

D) [...] que vivam em harmonia com a natureza [...]. (linha 31) 
 
 
 
Questão 2 
Dos elementos de que se vale o autor do texto para sustentar seus argumentos NÃO 
consta 
 
A) a explicitação de ideias. 

B) a exposição de fatos. 

C) o recurso a dados estatísticos. 

D) o testemunho de cientistas. 
 
 
 
Questão 3 
“As consequências (dos abusos) ambientais apontam principalmente para os atentados à 
saúde, [...].” (linhas 27-28) 
 
A partir da leitura do texto, pode-se afirmar que, na frase transcrita, acha-se explicitada, 
entre danos ambientais e saúde pública, uma 
 
A) comparação. 

B) contradição. 

C) negação. 

D) relação. 
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Questão 4 
“Para a mudança deste cenário assombroso é necessário que façamos um investimento 
pesado em educação e formação de pessoas.” (linhas 29-30) 
 
Essa frase sugere que o cenário assombroso — descrito no texto — requer da sociedade, 
para enfrentá-lo, um 
 
A) alheamento. 

B) desprendimento. 

C) envolvimento. 

D) recolhimento. 
 
 
 
Questão 5 
“É necessário que ela (a criança) tome como exemplo as atitudes dos adultos de seu 
convívio.” (linhas 33-34) 
 
A partir da leitura do texto, pode-se entender, por essa frase, que o que se espera dos 
adultos em relação à conservação da natureza NÃO é uma atitude de 
 
A) adesão. 

B) comprometimento. 

C) empenho. 

D) neutralidade. 
 
 
 
Questão 6 
“[...] podemos aqui apontar duas outras temáticas que abocanham a saúde das nossas 
crianças, [...].” (linhas 5-6) 
 
Nessa frase, a palavra sublinhada NÃO pode ser adequadamente substituída por 
 
A) destroem. 

B) devastam. 

C) digerem. 

D) prejudicam. 
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Questão 7 
“Um clima frágil, pouca comida e a falta de água potável impulsionam a ocupação 
inadequada do solo.” (linhas 9-10) 
 
A expressão sublinhada tem, nessa frase, o sentido de 
 
A) água bebível. 

B) água poluída. 

C) água turva. 

D) água utilizada. 
 
 
 
Questão 8 
“Espera-se que o falecimento por asma [...] aumente em até 20% até 2016.” (linhas 16-18) 
 
A forma verbal sublinhada pode, na frase, ser adequadamente substituída por 
 
A) é esperada. 

B) é esperado. 

C) será esperada. 

D) será esperado. 
 
 
 
Questão 9 
“É interessante sinalizar que 96% das doenças relacionadas às mudanças climáticas 
estão em países em desenvolvimento.” (linhas 20-21) 
 
Considerando que, em português, todas as palavras proparoxítonas devem ser 
acentuadas, as palavras que obedecem, nessa frase, a essa regra de acentuação são em 
número de  
 
A) apenas uma palavra. 

B) apenas duas palavras. 

C) três palavras. 

D) mais de três palavras. 
 
 
 
 
 
 






7 
 

 
 
 
Questão 10 
“Articular ações para combater as consequências ambientais às crianças exige 
perspectivas que abracem o combate ao aumento do número de mortes por doenças 
infectocontagiosas.” (linhas 21-23) 
 
A oração sublinhada nessa frase exprime uma 
 
A) alternância. 

B) explicação. 

C) finalidade. 

D) oposição. 
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� Conhecimentos Gerais / Saúde Pública  
 
Questão 11 
No Brasil, a Lei n. 8.080/90 aprovada pelo Congresso Nacional determina que a saúde é 
 
A) um direito restrito aos trabalhadores com carteira assinada. 

B) um direito fundamental do ser humano. 

C) um direito restrito às mulheres e crianças. 

D) um direito fundamental a ser determinado pelo município. 

 
 
Questão 12 
A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter 
 
A) exclusivo. 

B) suplementar. 

C) complementar. 

D) inclusivo. 

 
 
Questão 13 
O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo, é uma ação da 
 
A) vigilância epidemiológica. 

B) vigilância estrutural. 

C) vigilância epistemológica. 

D) vigilância sanitária.   

 
 
Questão 14 
Conforme determina a Constituição Brasileira de 1988, a direção do SUS é 
 
A) única em cada esfera de governo. 

B) única na esfera das fundações municipais. 

C) única nas empresas de economia mista.  

D) única nos hospitais federais. 
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Questão 15 
Conforme determinado pela Lei n. 8.142/90 aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro, 
a Conferência Nacional de Saúde será realizada com intervalo de 
 
A) dois anos. 

B) três anos. 

C) um ano. 

D) quatro anos.  

 
 
 
Questão 16 
Conforme preconizado pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica Brasileiro, é 
CORRETO afirmar que a informação para a vigilância epidemiológica destina-se 
principalmente 
 
A) a estudos epidemiológicos. 

B) à formação de bancos de dados. 

C) à tomada de decisões. 

D) a estudos acadêmicos. 

 
 
Questão 17 
Considerando os princípios norteadores da Política de Humanização do SUS, assinale a 
afirmativa CORRETA. 
 
A) Embora importante, o fortalecimento do controle social não é um desses princípios. 

B) O controle social diz respeito ao controle da sociedade pelo governo. 

C) O fortalecimento do controle social é um desses princípios. 

D) O controle social dificulta a implementação da política de humanização. 

 
 
Questão 18 
Em relação à criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) e do 
Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Um ano após a criação do SUS  é que foi criado o SNVE. 

B) O SNVE já existia quando o SUS foi criado. 

C) O SNVE ainda não foi incorporado pelo SUS. 

D) O SUS não tem relação com o SNVE. 
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Questão 19 
A expressão vigilância epidemiológica passou a ser aplicada ao controle das doenças 
transmissíveis na década de 
 
A) 70. 

B) 90. 

C) 20. 

D) 50. 

 
 
 
Questão 20 
A orientação atual para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica estabelece como prioridade 
 
A) o fortalecimento do sistema nacional de vigilância epidemiológica. 

B) o fortalecimento do sistema estadual de vigilância epidemiológica. 

C) o fortalecimento do sistema municipal de vigilância epidemiológica. 

D) o fortalecimento do sistema privado de vigilância epidemiológica. 

 
 
 
Questão 21 
O sub-registro de óbitos no Brasil ocorre porque 
 
A) a lei que trata desse assunto ainda não foi aprovada. 

B) a lei que trata desse assunto existe mas, muitas vezes, não é cumprida. 

C) não existe ainda proposta para essa legislação. 

D) a proposta  para essa legislação foi rejeitada em 2008. 

 
 
Questão 22 
A taxa de mortalidade infantil é calculada com base no número de óbitos em crianças 
 
A) menores de um ano. 

B) menores de cinco anos. 

C) menores de dois anos. 

D) menores de três anos. 
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Questão 23 
Considerando os dados fornecidos pelo DATASUS, assinale a afirmativa CORRETA a 
respeito da morbidade hospitalar em mulheres no Brasil. 
 
A) Não tem relação com a faixa etária das pacientes. 

B) Varia de acordo com a faixa etária das pacientes. 

C) Não pode ser estudada segundo a faixa etária das pacientes. 

D) Apresenta causas semelhantes entre menores de 10 anos e maiores de 80 anos. 

 
 
Questão 24 
A taxa de letalidade de uma determinada doença depende 
 
A) da população de um determinado local. 

B) da taxa de crescimento da população local. 

C) do número de óbitos por todas as causas. 

D) do número de óbitos por essa doença. 

 
 
Questão 25 
Em determinados ano e local, a taxa de mortalidade materna (coeficiente de mortalidade 
materna) é obtida pela divisão do número de óbitos por causas maternas 
 
A) pelo número de gestantes. 

B) pelo número de mulheres em idade fértil. 

C) por 100.000 nascidos vivos. 

D) por 1.000 abortos. 
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� Conhecimentos Específicos  
 
 
Questão 26 
O fórceps mais indicado para a extração de um resto radicular do elemento 18 é 
 
A) 18 R. 

B) 18 L. 

C) 150. 

D) 69. 
 
 
 
Questão 27 
Em relação ao aerossol formado durante a prática odontológica, é CORRETO afirmar  
 
A) que é o mesmo que gotículas e espirros e não tem relevância clínica. 

B) que é constituído por partículas menores que 10 microns de diâmetro que flutuam em 
corrente de ar. 

C) que são grandes as evidências de transmissão do vírus da AIDS e da hepatite B por 
vias respiratórias. 

D) que, para o controle da infecção cruzada na atividade clínica, é preconizado o uso de 
spray de formaldeído 1% entre cada atendimento para a desinfecção do ar. 

 
 
 
Questão 28 
São características do cimento hidróxido de cálcio, EXCETO 
 
A) liberação de flúor. 

B) alta solubilidade. 

C) pH básico. 

D) baixa resistência à compressão. 
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Questão 29 
Fazem parte do protocolo para o tratamento odontológico preventivo dos pacientes 
portadores de HIV, EXCETO 
 
A) controle trimestral. 

B) suplementação de flúor em aplicações tópicas. 

C) enxágues com colutórios bucais. 

D) prescrição de capsaicina 24 horas antes do atendimento. 
 
 
 
Questão 30 
São procedimentos indicados para a desinfecção de moldagens e modelos, EXCETO 
 
A) siliconas – 10 minutos de imersão em glutaraldeído 2%. 

B) gesso – aspersão com hipoclorito de sódio a 1%. 

C) alginato – 15 minutos  de imersão em glutaraldeído 2%. 

D) poliésteres – 10 minutos de imersão em hipoclorito de sódio 1%. 
 
 
 

Questão 31 
Fazem parte do quadro geral de lipotimia os seguintes sinais e sintomas, EXCETO 
 
A) vasoconstrição cerebral. 

B) palidez e sudorese. 

C) hipoglicemia. 

D) contrações musculares tônicas. 
 
 
 

Questão 32 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a lesão com maior potencial de malignidade da 
boca. 
 
A) Leucoplasia 

B) Ameloblastoma 

C) Rânula 

D) Grânulos de Fordyce 
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Questão 33 
São neoplasias benignas da cavidade oral, EXCETO 
 
A) carcinoma. 

B) fibroma. 

C) hemangioma. 

D) papiloma. 

 
 
 
Questão 34 
Os seguintes músculos são destinados à mastigação, EXCETO 
 
A) masseter. 

B) temporal. 

C) pterigóideo medial. 

D) zigomático. 
 
 
 
Questão 35 
Os seguintes materiais podem ser esterilizados em autoclave a 121º durante 30 minutos, 
EXCETO 
 
A) seringas de vidro. 

B) líquidos em frascos de 150 ml. 

C) balões de vidros de ensaio. 

D) lâminas de corte. 
 
 
 
Questão 36 
São indicações dos cimentos ionoméricos fotopolimerizáveis, EXCETO 
 
A) restaurações definitivas de classes IV e V. 

B) forramento em restaurações definitivas de classes I e II. 

C) selamento de fóssulas e fissuras. 

D) reconstrução para núcleos de preenchimento. 
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Questão 37 
São vantagens das resinas fotopolimerizáveis de micropartículas, EXCETO 
 
A) baixa rugosidade superficial. 

B) alta estabilidade de armazenamento. 

C) alta radiopacidade. 

D) alta estabilidade de cor. 
 
 
Questão 38 
Para um abscesso pulpar, os seguintes testes serão positivos, EXCETO 
 
A) teste de palpação. 

B) teste térmico. 

C) teste de percussão. 

D) teste de mordida. 
 
 
 
Questão 39 
Em relação às restaurações ATs, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Este tipo de procedimento ameniza os quadros de doença cárie em população sem 

acesso ao atendimento odontológico em consultórios. 

B) A remoção de tecido cariado é feita com curetas e, então, é aplicado um cimento 
ionômero de vidro. 

C) É utilizada em pacientes com cárie aguda e em bebês e crianças de pouca idade. 

D) A desvantagem dessa técnica é que se restaura o dente de forma provisória não 
eliminando os focos bacterianos da cavidade oral. 

 
 
 

Questão 40 
Se após a revelação de um filme radiográfico a imagem estiver escura, provavelmente 
ocorreu 
 
A) subrevelação. 

B) fixador contaminado por revelador. 

C) aumento na concentração do revelador. 

D) excesso de água no fixador. 







