
PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA 

CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA 

 NÍVEL: MÉDIO 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, deverão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço do 

retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros: Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você poderá 

fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da questão que, na 

sua opinião, contém erro. 

 

03 – PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você preencher o 

número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você preencher a 

alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 5 

algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro número 

de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. O segundo 

número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído o preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização; 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações. 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS: 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal. 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-

LO CONSIGO. 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1- Na frase  “Quem avisa amigo é” a palavra quem ‘’ é 

um: 

A) Pronome demonstrativo 

B) Pronome possessivo 

C) Pronome indefinido    

D) Pronome relativo 

 

2- Assinale a alternativa com a palavra cuja grafia está 

incorreta: 

A) Páteo   

B) Penicilina 

C) Crânio 

D) Escárnio 

 

3- São dois os termos essenciais na oração, sujeito e 

predicado. Na frase “Um vento áspero sacudia as 

árvores, o sujeito é: 

A) As árvores 

B) Um vento 

C) Um vento áspero   

D) Sacudia as árvores 

 

4- Na frase “O pé dá bons frutos”o verbo, quanto a 

predicação, está classificado como: 

A) Intransitivo 

B) Transitivo direto   

C) Transitivo indireto 

D) De ligação 

 

5- A escritora Raquel de Queiroz, além de se dedicar 

ao romance, à crônica e ao teatro, foi também uma 

das mais ativas tradutoras, com mais de 40 obras 

traduzidas. É de sua autoria o livro: 

A) Contos de Aprendiz 

B) Olhai os Lírios do Campo 

C) Vila dos Confins 

D) As Três Marias    

 

MATEMÁTICA 

 

6- Na operação de multiplicação entre 356,07 x 42,4 

temos como resultado: 

A) 150973,68 

B) 15097,368    

C) 15197,78 

D) 151977,80 

 

7- Numa pesquisa feita para identificar a 

preferência na leitura de Jornais, 52% dos 

entrevistados, 1.144 pessoas, afirmaram que sua 

preferência era pelo Jornal A. Neste caso foram 

entrevistadas: 

A) 2.000 

B) 2.400 

C) 2.120 

D) 2.200    

 

8- Quantos decâmetros têm 2546 metros: 

A) 25460 dam 

B) 254,6 dam   

C) 25,46 dam 

D) 254,06 dam 

 

9- Uma caixa d’água tem as seguintes dimensões 

internas: 4m de comprimento, 3 de largura e 2,3 de 

altura. Estando ela cheia em 2/5 de sua capacidade 

qual o seu volume? 

A) 11,08 m3 

B) 11,04 m3    

C) 12,04 m3 

D) 18,04 m3 

 

10- Numa promoção de queima de estoque a Loja 

passou o preço da TV de Plasma de 32 polegadas de 

R$ 1.800,00 para R$ 1.350,00. Qual foi o percentual 

de desconto? 

A) 30% 

B) 20% 

C) 15% 

D) 25%   

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11- O Vice Governador de Santa Catarina, Eduardo 

Moreira é formado em: 

A) Direito 
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B) Administração 

C) Economia 

D) Medicina  

 

12- A Assembléia Legislativa de Santa Catarina tem: 

A) 56 deputados 

B) 40 deputados  

C) 36 deputados 

D) 50 deputados 

 

13- O primeiro Presidente do Brasil foi: 

A) Floriano Peixoto 

B) Prudente de Moraes 

C) Deodoro da Fonseca   

D) Affonso Pena 

 

14- A extensão territorial de Santa Catarina é de: 

A) 950.346 km2 

B) 9.534,300 km2 

C) 900 km2 

D) 95.346 km2    

 

15- O aniversário de Urupema é comemorado em: 

A) 01 de julho 

B) 01 de junho   

C) 02 de junho 

D) 01 de abril 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Durante os procedimentos de dentística 

restauradora, o auxiliar deve preparar a bancada com 

os materiais próprios para o procedimento.  Marque a 

alternativa que contem materiais de dentística 

restauradora: 

A)  Acido fosfórico a 37%, eugenol, resina composta e 

adesivo 

B)  Resina composta, adesivo, iodofórmio e alginato 

C)  Adesivo, acido fosfórico a 37% e resina composta 

D)  Resina composta,  iodofórmio, eugenol e alginato 

 

17-   As limas endodônticas são reconhecidas através 

de números e cores. Marque a alternativa que 

corresponde a cor das limas nº 20, 25, 30 e 35,  

respectivamente: 

A)  Branco, azul, verde e vermelho 

B)  Amarelo, vermelho, azul e verde 

C)  Vermelho, azul, amarelo e preto 

D)  Preto, azul, vermelho e amarelo 

 

18- A esterilização realizada através do calor úmido 

a vapor, é feita através de: 

A)  Estufa 

B)  Autoclave 

C)  Cuba ultrassônica 

D)  Glutaraldeído 

 

19- Lâmina de bisturi utilizada comumente em  

odontologia,  que apresenta a sua lâmina encurvada 

para dentro: 

A)  Nº 15 

B)  Nº 12 

C)  Nº 5-0 

D)  Nº 4-0 

 

20- Sobre embalagens para esterilização composta 

de papel e plástico, normalmente vendidas em rolo, 

ou pacotes individuais, marque a alternativa 

CORRETA: 

A)  Devem ser posicionadas dentro da autoclave com 

o plástico voltado para cima 

B)  A parte plástica permite a entrada do vapor para a 

esterilização do instrumental 

C)  Devem ser posicionadas dentro da autoclave com 

o papel voltado para cima 

D)  Não são necessários  para esterilização de 

instrumental individual em autoclave 

 

21- Ainda sobre esterilização, marque a alternativa 

CORRETA: 

A) O instrumental deve ser  lavado antes do processo 

de  esterilização 

B) Não há necessidade de  se lavar os instrumentais,  

sendo que os mesmos serão esterilizados 

C) Placas de vidro não precisam ser esterilizadas, 

somente lavadas 

D)  Cones de guta percha devem ser esterilizados em 

autoclave 
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22- São estruturas anatômicas dos elementos 

dentários posteriores: 

I - Ápice radicular 

II - Alveolar inferior 

III - Cúspide 

IV - Furca 

V - Masseter 

Estão corretas: 

A)  I, II e IV 

B)  II, IV e V 

C)  I, II, III e V 

D)  I, III e IV 

 

23- Para uma anestesia infiltrativa, o cirurgião 

dentista necessita  de alguns materiais: 

I - Seringa carpule 

II - Carpules de vidro ou plástico 

III - Agulha curta ou longa 

IV - Microbrush ou aplicadores 

V - Porta matriz 

Estão corretas: 

A)  Apenas I, III e IV 

B)  Apenas I e III 

C)  Apenas I, II e III 

D)  Todas estão corretas 

 

24- Marque a alternativa que contenha o nome do 

instrumental utilizado em tratamentos do periodonto 

e gengivas. (Periodontia): 

A)  Alavanca Seldin 

B)  Porta matriz 

C)  Cureta nº 13-14 

D)  Destaca periósteo 

 

25- Em odontologia, é utilizado uma nomenclatura 

mundial de números para identificar cada dente. 

Marque a alternativa com o número que corresponde 

ao segundo pré molar  superior esquerdo: 

A) 25 

B) 24 

C) 34 

D) 15 

 

26- Muitos produtos químicos são utilizados em  

odontologia no processo de esterilização, 

desinfecção e assepsia. 

I- Hipoclorito de sódio a 1%; 

II- Glutaraldeído 2% utilizado por período de 

exposição de 10 horas; 

III- Clorexidina 2%; 

Os produtos acima relacionados atuam 

respectivamente como soluções: 

A) (I) esterilizante, (II) desinfectante, (III) anti-séptica 

B) (I) desifectante, (II) esterilizante, (III) anti-séptica 

C) (I) anti-séptica, (II) desinfectante, (III) esterilizante 

D) (I) anti-séptica, (II) desinfectante, (III) 

desinfectante 

 

27-   Existem diversos métodos ou técnicas de 

escovação; minuciosidade é um fator importante 

que determina a eficiência da escovação dentária. 

Com relação a técnica de escovação método de 

Bass, é CORRETO afirmar: 

A) Executar movimento verticalizado e o 

posicionamento das cerdas da escova sobre a 

gengiva 

B) Realizar movimentos circulares, sendo indicado 

principalmente para crianças 

C) Realizar movimentos horizontais amplos tipo vai-e-

vem sobre a superfície vestibular 

D) Realizar movimentos vibratórios com cerdas na 

posição intra-sulcular, em ângulo de 45º em relação 

ao longo-eixo do dente 

 

28- Como atribuições do Auxiliar de Consultório 

Dentário podemos citar, exceto: 

A) Conhecer os instrumentos do consultório 

B) Atuar de forma eficiente nos controles de assepsia 

dos materiais 

C) Aplicar de forma controlada as anestesias 

D) Auxiliar na organização do consultório dentário 

 

29-   Sobre o flúor, marque a alternativa 

INCORRETA: 

A) É amplamente utilizado nas águas de 

abastecimento 

B)  É amplamente utilizado no sal de cozinha 

C) Pode causar intoxicação aguda e até a morte  
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dependendo de sua dose 

D) Elimina as bactérias de steptococcus do grupo 

mutans 

 

30- Sobre o  processo da formação e desenvolvimento 

da cárie, marque a alternativa CORRETA: 

A) Causada por bactérias streptococcus do grupo 

mutans, onde se alimentam das estruturas dos prismas 

de esmalte, causando uma cavidade de cor escura 

B)  É considerada uma doença infecto-contagiosa 

C) Causada pelo açúcar em contato com os dentes, 

levando uma reabsorção da estrutura dentinária 

D) É causada pelas bactérias do grupo actnomyces e 

coccus gram-negativos, que se alimentam das 

estruturas dos prismas de esmalte, impedindo a 

amelogenese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




