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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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PALHAÇO DE JALECO 
 

Jaqueline Li, Revista Sorria. Disponível em: 

www.revistasorria.com.br/edição/palhaços-de-jaleco.htp. 

  
A platéia se estivesse na arquibancada, 

bateria palmas: Começa! Começa! O palhaço se 
estivesse no picadeiro, entraria girando em 
cambalhota. Só que o cenário é um hospital. Por 
isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto. Assim que os pequenos pacientes 
avistam a figura simpática e misteriosa, seus olhos 
brilham de curiosidade. Alguns sorriem de graça. 
Outros escutam a pílula de alegria do médico de 
nariz vermelho com desconfiança. Só no ano 
passado, os 50 palhaços da ONG Doutores da 
Alegria, fizeram 82 mil visitas assim. Um deles é o 
paulista Marcio Douglas, de 36 anos, mais 
conhecidos com Dr. Mané Pereira. Na trupe há sete 
anos, ele conta que entrou na medicina por meio de 
um concurso. “Juntei dois rótulos de margarina, 
escrevi uma carta e fui sorteado”, brinca. Ainda com 
a fantasia, mas falando sério, Marcio revela como é 
o trabalho desses doutores, especialistas em 
besteirologia. 

 
Que especialidade é essa? 
Marcio – Besteriologia é a ciência do 

palhaço-médico. É a adequação da linguagem do 
palhaço ao hospital, uma paródia do ramo científico. 
Brincadeira e alegria ajudam a entender o mundo, 
por isso são fundamentais. Criatividade e improviso 
são instrumentos do besteirólogo.  
 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) falar sobre a platéia na arquibancada.  
b) mostrar o trabalho dos Doutores da Alegria. 
c) falar somente sobre o trabalho do Dr. Mané 
Pereira. 
d) explicar o que é besteriologia. 
 
02 - “Só que o cenário é um hospital. Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto”. Podemos afirmar que a 
locução grifada é: 
a) conectivo coesivo.  
b) predicado verbal. 
c) conectivo disfuncional. 
d) é um pronome. 
 
03 - Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados na oração abaixo, classificam-se 
morfologicamente seguindo a ordem da exposição 
na oração: 

“Um deles é o paulista Marcio Douglas, de 36 
anos, mais conhecido com Dr. Mané Pereira”. 
a) numeral, adjetivo, verbo, substantivo. 
b) verbo, adjetivo, numeral, substantivo. 
c) numeral, substantivo, verbo, adjetivo. 
d) numeral, verbo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - Na oração a seguir entre aspas, “Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto” (linhas 2-3). 
A palavra grifada poderia estar na frase a seguir, 
porém com o significado distinto: “O bico do pato 
é pequeno”. O uso da mesma palavra com sentido 
diferente é possível porque “bico” se trata de: 
a) antônimo.  
b) homônimo. 
c) parônimo. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - A palavra “simpática” recebeu acentuação 
gráfica, obedecendo à norma culta. Assinale a 
alternativa, em que todas as palavras obedecem a 
mesma regra de acentuação da palavra 
“simpática”: 
a) gráfico - júri - límpido. 
b) acústica - você - gráfico. 
c) límpido - sólido - amável. 
d) sólido - límpido - romântico.  
 
06 - Na oração, “Ainda com a fantasia, mas 
falando sério, Marcio revela como é o trabalho 
desses doutores, especialistas em besteirologia”. A 
conjunção grifada na oração acima poderia ser 
substituída sem que se perca o sentido da oração. 
Assinale a alternativa que apresente outra 
conjunção viável para a troca: 
a) porém. 
b) portanto. 
c) ou. 
d) nem. 
 
07 - A empresa que imprime as provas para esse 
concurso utiliza 5 impressoras que funcionando 
8h por dia conseguem imprimir todo o material 
em 4 dias. Se ao final do segundo dia de trabalho 
três das impressoras pararam de funcionar, 
quantos dias as demais impressoras gastarão 
para terminar o serviço? 
a) 5 dias. 
b) 6 dias. 
c) 8 dias. 
d) 10 dias. 
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08 - O paralelepípedo abaixo tem medidas AD = 
5cm; AB = 7cm e AE = 3cm. Se ele for cortado 
por dois planos, um que passa pelos pontos A, E e 
C e outro que passa pelos pontos D, F e G, qual 
será o volume do pedaço que contém o ponto B? 
a) 105cm3. 
b) 52,5cm3. 
c) 35cm3. 
d) 26,25cm3. 
 
 
 
 
 
 
 
09 - A área de um quadrado é igual ao seu lado 
mais 12. Qual é o tamanho de seu lado? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 7. 
d) 12. 
 
10 - Um triângulo retângulo tem hipotenusa igual 
a 12cm e um de seus ângulos agudos tem cos α = 
0,6. Qual é a medida de seus dois catetos? 
a) 0,6cm e 0,8cm. 
b) 3cm e 4cm. 
c) 6cm e 8cm. 
d) 7,2cm e 9,6cm. 
 
11 - De acordo com a Agência de Notícias do 
Paraná, o Estado investiu 9 bilhões e 860 milhões 
de reais em educação no ano passado, 15,3% 
mais do que os 8 bilhões e 550 milhões de reais 
aplicados em 2.015. Com isso, o Estado foi o: 
a) 1º do Brasil em volume de recursos destinados 
para a área. 
b) 2º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
c) 3º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
d) 4º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
 
12 - Deputado Federal pelo Paraná que foi 
nomeado por Michel Temer para ocupar a vaga 
de Alexandre de Moraes no Ministério da 
Justiça: 
a) Alex Canziani. 
b) João Arruda. 
c) Luciano Ducci. 
d) Osmar Serraglio. 
 

13 - O número de desempregados no Brasil 
chegou a 12,9 milhões em janeiro deste ano. Estes 
números foram apurados e apresentados por que 
órgão abaixo? 
a) Central Única dos Trabalhadores. 
b) Fundação Getúlio Vargas. 
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
d) Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
14 - Os empresários ingleses que chegaram a São 
Paulo em meados da década de 1.920 e 
adquiriram terras no norte do Estado do Paraná 
(onde atualmente se localiza o Município de 
Jussara) tinham a intenção de implantar qual 
cultura agrícola nesta região? 
a) Algodão. 
b) Cana-de-açúcar. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
15 - “É coberta apenas pela pele e pelo músculo 
platisma. É acompanhada pela veia de mesmo 
nome e os vasos são cruzados com o ramo 
marginal da mandíbula do nervo de mesmo 
nome. Por serem muito superficiais, podem ser 
facilmente lesadas diretamente por traumatismo 
e também durante incisões, como naquelas feitas 
para drenar abscessos odontogênicos nessa 
região. 
O texto acima se refere a: 
a) Artéria lingual. 
b) Artéria maxilar. 
c) Artéria facial. 
d) Artéria temporal. 
 
16 - Assinale a alternativa que apresenta os 
números dos elementos dentários abaixo: 
- Canino inferior decíduo direito. 
- Segundo pré molar superior esquerdo. 
a) 83; 15. 
b) 53; 45. 
c) 63; 35. 
d) 73; 25. 
 
17 - Assinale a alternativa que apresenta o 
número do elemento dentário que tem sua 
erupção por volta do trigésimo mês de vida: 
a) 71. 
b) 65. 
c) 53. 
d) 82. 
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18 - Assinale a alternativa que apresenta o nome 
da estrutura sinalizada pela seta abaixo: 

 
a) Ponte de esmalte. 
b) Cíngulo. 
c) Cúspide terciária. 
d) Tubérculo de Carabelli. 
 
19 - Assinale a alternativa incorreta com relação 
aos testes de vitalidade pulpar: 
a) A aplicação do estimulo com frio ou calor deve 
ser colocada na área de menor espessura amelo-
dentinária e maior volume da câmara pulpar. 
b) O estímulo deve ser feito primeiramente no dente 
suspeito para evitar estressar ainda mais o paciente. 
c) Os testes elétricos, em casos de traumatismos 
dentários, apresentam inúmeras limitações que 
geram tanto respostas falso-positivas ou falso-
negativas em dentes com grande espessura 
dentinária, restaurações extensas e em dentes 
portadores de coroas totais protéticas. 
d) O teste de cavidade consiste em realizar a cirurgia 
de acesso do dente suspeito sem anestesia. Pode ser 
utilizado para confirmar a ausência de vitalidade de 
um elemento dentário.  
 
20 - Todas as alternativas abaixo apresentam 
métodos que utilizam as técnicas radiográficas 
para localizar estruturas ou patologias 
permitindo um melhor radiodiagnóstico, exceto: 
a) Método de Clark. 
b) Método de Miller-Winter. 
c) Método de Parma. 
d) Método Milton. 
 
21 - Assinale a alternativa que apresenta o nome 
da enfermidade que é a maior causa de mortes e 
interrupções da prática de consultório pelos 
dentistas. 
a) Hepatite B. 

b) AIDS. 
c) Tuberculose. 
d) Sífilis. 
 
22 - Todas as alternativas abaixo estão corretas 
com relação ao uso do flúor, exceto: 
a) O fluoreto diminui a desmineralização e ativa a 
remineralização do esmalte e da dentina. 
b) Dentre todos os meios de utilização de fluoreto, o 
dentifrício fluoretado é o mais racional, pois associa 
a desorganização do biofilme dental, cujo acúmulo é 
necessário para o desenvolvimento de cárie, à 
exposição da cavidade bucal ao fluoreto. 
c) Com relação ao uso de medicamentos com flúor, 
conhecidos como suplementos pré e pós-natal, 
enquanto não há nenhuma evidência da eficiência 
anticárie na prescrição para gestantes, há muito 
pouca evidência da indicação para crianças. 
d) Cada meio de utilização do fluoreto age de uma 
determinada forma. Assim, deve ser analisado qual 
método é mais indicado para cada indivíduo. 
 
23 - Assinale a alternativa que apresenta o 
equipamento que deve ser drenado após sua 
utilização: 
a) compressor de ar. 
b) turbina de alta rotação. 
c) jato de bicarbonato. 
d) aparelho de ultrassom. 
 
24 - Todas as alternativas abaixo apresentam 
corretas razões pelas quais a  maioria dos autores 
recomendam a técnica incremental, exceto: 
a) permite uma melhor adaptação do material 
resinoso às margens cavitárias. 
b) possibilita a polimerização adequada da resina 
composta devido a pouca espessura dos incrementos. 
c) promove o amortecimento das forças 
mastigatórias, pois absorve a tensão distribuindo-a 
de forma mais homogênea. 
d) facilita a obtenção de correta anatomia da 
restauração. 
 
25 - O texto abaixo se refere a qual agente? 
“Promove desnaturação de proteínas, alteração 
na permeabilidade da parede celular, oxidação de 
ligações sulfidril e sulfúricas em proteínas, 
enzimas e outros componentes básicos”. 
a) Hipoclorito de sódio. 
b) Glutaraldeído. 
c) Perborato de sódio. 
d) Ácido Peracético. 
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26 - O grampo 26 deve ser utilizado para isolar 
qual grupo dentário: 
a) molares com pouca retenção. 
b) dentes anteriores. 
c) pré-molares. 
d) todos os dentes com coroa clínica curta e/ou 
recém erupcionados. 
 
27 - “São compostos à base de resina copal 
natural ou sintética, dissolvida em clorofórmio, 
éter ou acetona. Quando aplicado em uma 
cavidade, o solvente evapora-se rapidamente, 
deixando uma película forradora semipermeável 
que veda com certa eficiência os túbulos 
dentinários.” 
O texto acima se refere a qual agente protetor: 
a) Sistema adesivo. 
b) Verniz cavitário. 
c) Cimento Ionômero de Vidro. 
d) Cimento Hidróxido de Cálcio. 
 
28 - Assinale a alternativa abaixo que não 
apresenta o nome de um instrumental utilizado 
para realizar exodontias: 
a) sindesmótomo. 
b) broca Zekrya. 
c) broca Gates. 
d) seringa hipodérmica. 
 
29 - Assinale a alternativa incorreta com relação 
aos equipamentos de proteção individuais: 
a) A máscara deve ser escolhida de modo a permitir 
proteção adequada. No caso de atendimento a 
pacientes com infecção ativa, particularmente 
tuberculose, máscaras especiais devem ser usadas. 
b) As luvas de procedimento devem ser esterilizadas 
e descartadas após o uso. 
c) Os protetores oculares mais indicados possuem 
vedação periférica e melhor adaptação ao rosto. Os 
óculos comuns não oferecem proteção adequada. 
d) O avental deve ter colarinho alto, mangas longas 
e comprimento que vai além dos joelhos, podendo 
ser de pano ou descartável. 
 
30 - Assinale a alternativa incorreta com relação 
ao abscesso periodontal: 
a) consiste em uma inflamação purulenta que se 
forma nos tecidos periodontais e que pode ser agudo 
ou crônico. 
b) O diagnóstico diferencial entre o abscesso 
periodontal e o periapical deve estar baseado 
principalmente nos dados clínicos. 

c) O tratamento emergencial dos abscessos 
periodontais consiste na drenagem tão logo seja 
possível.    
d) O abscesso agudo no início apresenta, na 
radiografia, uma área radiolúcida localizada na face 
lateral da raiz.  
 
 
 


