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Prova Objetiva 
 

Edital SMS Nº 02/15 

NOME: ____________________________________________________________  Nº INSCRIÇÃO____________________                     

INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 

IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; confira os dados do 
Cartão de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta. 

2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação do 
fiscal. 

3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 
correta. 

4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está 
concorrendo. 

5- A PROVA OBJETIVA  contém 40 questões objetivas com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 2,50 pontos cada, devendo o candidato obter 
no mínimo 60% de acerto para aprovação. 

6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 
números. Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou 
preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo 
abaixo: 
MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C �   
7- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO 

será substituído em hipótese alguma. 
8- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA . Evite deixar 
questões sem respostas. 

9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da 
Prova. 

10- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos 
ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio 
eletrônico. 

11- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um 
fiscal. 

12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá 
se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do 
mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega 
do cartão de resposta. 

13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o 
Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início 
da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do 
Concurso. 

15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu 
término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

16- O gabarito será publicado no dia 25/08/2015 e o resultado da PROVA 
OBJETIVA a partir do dia 22/09/2015 (PREVISÃO).                  BOA PROVA! 
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Concurso para o cargo de Técnico em 
Saúde – Técnico de Higienização 
Dentária 
1. Sabendo-se que o processo de 
esterilização ou desinfecção é indicado 
de acordo com a classificação dos 
artigos utilizados, marque a alternativa 
que expressa a afirmação correta: 
A) Apenas a limpeza para artigos 
críticos. 
B) Desinfecção para artigos críticos. 
C) Desinfecção para artigos críticos e 
esterilização para semicríticos. 
D) Esterilização para artigos críticos. 
 
2. Uma embalagem para esterilização de 
produtos para saúde deve ser um: 
A) Invólucro que permite a entrada e 
saída do ar e do agente esterilizante e 
impede a entrada de microrganismos. 
B) Invólucro que permite a entrada do 
agente esterilizante e impede a saída do 
ar e de microrganismo. 
C) Invólucro que permite a entrada e 
saída do ar e a saída do agente 
esterilizante. 
D) Invólucro que impede apenas a 
entrada de microrganismos. 
 
3. O processo de limpeza dos 
instrumentais odontológicos (produtos 
para saúde) é um passo muito 
importante e imprescindível. É correto 
afirmar que: 
A) Na limpeza manual, a fricção deve 
ser realizada com acessórios não 
abrasivos e que não liberem partículas.  
B) Na limpeza manual, a fricção deve 
ser realizada com acessórios abrasivos 
para remoção total das sujidades. 
C) Na limpeza manual, não se deve 
realizar a fricção, apenas a imersão em 
água, a fim de remover os detritos 
corretamente. 
D) Na limpeza manual, a fricção deve 
ser realizada com acessórios abrasivos e 
que liberem partículas, favorecendo a 
abrasão da água. 

4. O armazenamento das embalagens 
com produtos esterilizados é um passo 
essencial para que o instrumental 
odontológico seja mantido em 
condições para utilização, sem oferecer 
riscos à saúde do paciente. Para isso, as 
embalagens: 
A) Devem ser armazenadas em local 
limpo e seco, preferencialmente 
embaixo de pias, para umidificação e 
evitar o crescimento de 
microrganismos. 
B) Devem ser armazenadas em local 
limpo e seco, sob proteção da luz solar 
direta e submetidos à manipulação 
mínima. 
C) Devem ser armazenadas em local 
limpo e seco, com iluminação solar 
direta e com manipulação, para verificar 
a integridade das embalagens. 
D) Não há preocupação com a 
armazenagem, desde que elas fiquem 
sobrepostas e unidas com elásticos, e 
manipulação constante para segurança. 
 
5. São resíduos dos serviços de saúde do 
Grupo A, B, D e E, respectivamente: 
A) Não apresentam riscos 
biológico/químico/radiológico à saúde, 
infectante, químico e perfurocortante. 
B) Infectante, químico, não apresentam 
riscos biológico/químico/radiológico à 
saúde e perfurocortante. 
C) Perfurocortante, infectante, não 
apresentam risco 
biológico/químico/radiológico à saúde e 
químico. 
D) Químico, infectante, não apresentam 
riscos biológico/químico ou radiológico 
à saúde e perfurocortante. 
 
6. Os instrumentais odontológicos 
considerados críticos, como 
sindesmótomo, fórceps e alavancas, 
devem passar por qual processo após a 
sua utilização? 
A) Desinfecção de alto nível com ácido 
peracético. 
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B) Esterilização com hipoclorito de 
sódio. 
C) Esterilização em autoclve. 
D) Limpeza com detergente enzimático 
e desinfecção de alto nível com 
glutaraldeído. 
 
7. Coroa trapezoidal, alargada, borda 
mesial e distal quase do mesmo 
comprimento, presença de cíngulo, 
porém com pouca presença de 
tubérculo. Ângulo mesial reto. 
Unirradicular, com raiz volumosa e 
cônica. Essa descrição corresponde ao 
dente: 
A) Primeiro pré-molar superior. 
B) Segundo molar inferior. 
C) Canino superior. 
D) Incisivo central superior. 
 
8. O segundo molar permanente 
superior esquerdo corresponde à 
seguinte notação dentária: 
A) 11 
B) 27 
C) 26 
D) 65 
 
9. O canino decíduo, inferior esquerdo 
corresponde a seguinte notação 
dentária: 
A) 73 
B) 43 
C) 13 
D) 33 
 
10. Instrumento escavador, usado para 
remoção de tecido cariado, com lâmina 
ligeiramente curva e extremidade 
arredondada. Essa descrição 
corresponde a qual instrumental abaixo? 
A) Cinzel ou machado. 
B) Colher de dentina ou escavador. 
C) Espátula de Hollemback ou espátula 
no 1. 
D) Brunidor ou sonda exploradora. 
 

11. O Cimento de Ionômero de Vidro 
convencional, composto por um frasco 
de pó e outro de líquido, requer os 
seguintes cuidados: 
A) Não agitar o frasco de pó para não 
perder as propriedades do material, 
seguir a proporção pó/líquido 
recomendada pelo fabricante e dosar 
primeiro o líquido depois o pó. 
B) Agitar o frasco de pó antes da 
dosagem, seguir a proporção pó/líquido 
recomendada pelo fabricante, dosar 
primeiro o pó e depois o líquido e 
preferencialmente manipular em placa 
de vidro que pode ser resfriada para 
aumentar o tempo de trabalho. 
C) Misturar o frasco de líquido antes da 
dosagem, seguir a proporção pó/líquido 
recomendada pelo fabricante de 2/1, 
dosar primeiro o pó e depois o líquido e 
preferencialmente manipular em bloco 
de papel para evitar o resfriamento. 
D) Colocar o frasco de pó na geladeira 
antes da dosagem, seguir a proporção 
pó/líquido recomendada pelo fabricante, 
dosar primeiro o liquido e depois o pó e 
manipular sempre em placa de vidro. 
 
12. O cimento de Ionômero de Vidro 
em função de sua indicação clínica 
(restauração, base e cimentação) deve 
apresentar qual consistência após sua 
espatulação? 
A) Massa de vidraceiro. 
B) Líquida. 
C) Consistente. 
D) Fio. 
 
13. Durante uma tomada radiográfica 
em odontologia, deve-se proteger o 
paciente utilizando-se: 
A) Avental de borracha plumbífera e 
protetor para glândula tireóide que 
podem ser acoplados. 
B) Avental de borracha e protetor para a 
glândula tireóide que, necessariamente, 
devem ser separados para evitar 
radiação dentária. 
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C) Avental de borracha apenas para o 
paciente. O acompanhante, caso seja 
necessário, não necessita de proteção. 
D) Avental acoplado de borracha para 
proteção das gônadas e tireoide 
 
14. As peças de mão de alta e baixa 
rotação resumem-se em: 
A) Alta rotação com saca broca, alta 
rotação sem saca broca e micro motor. 
B) Alta rotação com saca broca, alta 
rotação com fibra ótica, micro motor 
sem refrigeração e seringa tríplice. 
C) Alta rotação com saca broca, alta 
rotação sem saca broca, alta rotação 
com fibra ótica, micro motor sem 
refrigeração, micro motor com 
refrigeração, contra ângulo e peça reta. 
D) Alta rotação, contra ângulo e peça 
reta. 
 
15. Assinale a alternativa que completa 
a seguinte frase: A dentição decídua 
normal é   composta de ___ dentes e o 
grupo de dente que NÃO faz parte da 
dentição decídua é o 
___________________ 
A) 20, incisivo central. 
B) 16, incisivo lateral. 
C) 16, canino. 
D) 20, pré-molar. 
 
16. O ácido mais comumente utilizado 
em restaurações de resina composta 
fotopolimerizável é o: 
A) fofosfórico 37% 
B) sulfúrico 37% 
C) fosfórico 10% 
D) poliacrílico 37% 
 
17. Na odontologia, o procedimento de 
mistura do amálgama é denominado: 
A) Condensação. 
B) Trituração. 
C) Polimerização. 
D) Inserção. 
 

18. Nos procedimentos coletivos de 
escovação dentária, em crianças, a 
quantidade recomendada de dentifrício 
a ser colocada na escova é: 
A) De modo geral o equivalente a um 
grão de ervilha pequeno. 
B) Em toda extensão das cerdas. 
C) Equivalente à metade da extensão de 
uma escova dentária para adulto. 
D) Em torno de 0,75gramas. 
 
19. O índice CPOD nos levantamentos 
epidemiológicos é empregado como 
indicador de: 
A) Doença periodontal. 
B) Má oclusão. 
C) Fluorose. 
D) Cárie dentária. 
 
20. Assinale corretamente quais as 
formas de aplicação tópica profissional 
de fluoretos: 
A) Gel e água de abastecimento 
público. 
B) Espuma e água destilada. 
C) Gel e espuma. 
D) Espuma e dentifrício. 
 
21. Os dentes decíduos 55 e 85 
pertencem respectivamente, aos 
seguintes quadrantes: 
A) inferior esquerdo, ambos. 
B) superior esquerdo, inferior esquerdo. 
C) superior direito e inferior esquerdo. 
D) superior direito e inferior direito. 
 
22. Quando houve pequeno 
derramamento de sangue sobre a 
bancada da mesa auxiliar, a limpeza 
deve ser realizada, segundo 
recomendação da ANVISA, no manual 
de limpeza de superfície da seguinte 
forma e sequência: 
A) Remover a matéria orgânica, realizar 
a limpeza com sabão ou detergente na 
superfície a ser desinfetada 
empregando-se de panos de mobília e 
desinfetar o local. 
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B) Aplicar um desinfetante no local e 
deixar agir por 10 minutos, limpar com 
detergente e depois secar com panos de 
mobília. 
C) Remover a matéria orgânica e depois 
desinfetar com água e sabão. 
D) Lavar com água e sabão utilizando 
panos específicos de mobiliário e 
desinfetar o local. 
 
23. Resíduos de saúde que contenham 
mercúrio devem ser acondicionados: 
A) Em recipiente hermeticamente 
fechado, seco e encaminhados para 
recuperação da prata. 
B) Em recipientes sob selo de água e 
encaminhados para recuperação. 
C) Não necessitam de 
acondicionamento. Podem ser 
descartados diretamente na rede 
coletora de esgoto. 
D) Dentro de recipiente perfurocortante. 
 
24. Sobre os resíduos perfurocortantes, 
é INCORRETO afirmar que: 
A) É proibido reencapar as agulhas 
descartáveis ou removê-las 
manualmente. 
B) O recipiente utilizados para o 
descarte destes resíduos deve ser 
preenchido até 2/3 de sua capacidade. 
C) Os recipientes de descarte desses 
resíduos devem ser resistentes à 
punctura e não podem conter tampa 
para evitar acidentes durante o 
manuseio. 
D) O armazenamento temporário pode 
ser feito no mesmo recipiente 
empregado para o grupo de resíduos do 
grupo A. 
 
25. A esterilização é um passo muito 
importante dentro das normas de 
biossegurança. Marque a alternativa que 
registra a informação correta: 
A) O teste de Bowie & Dick é 
obrigatório para avaliar o desempenho 
do sistema de remoção de ar das 

autoclaves bomba à vácuo, no primeiro 
ciclo do dia. 
B) A água empregada na esterilização à 
vapor não necessita de especificações 
do fabricante. 
C) Autoclaves gravitacionais apenas são 
permitidas acima de 100 litros. 
D) O monitoramento da esterilização 
com indicador biológico deve ser feito 
quinzenalmente. 
 
26. São produtos para saúde de 
conformação não complexa: 
A) Espelho clínico e limas 
endodônticas. 
B) Fórceps e limas endodônticas. 
C) Espelho clínico e pote Dappen. 
D) Agulha hipodérmica para irrigação e 
cuba. 
 
27. Em relação à espatulação do 
Cimento de Ionômero de Vidro, é 
correto afirmar que: 
A) A relação pó/líquido é sempre 2/1. 
B) Para retardar a química de presa e 
aumentar o tempo de trabalho, indica-se 
o aquecimento de uma placa de vidro, 
previamente à espatulação. 
C) Os ionômeros de vidro são vendidos 
comercialmente em forma de bisnaga. 
D) Espatulação prolongada deixa a 
superfície do material sem brilho, 
comprometendo a união adesiva ao 
dente. 
 
28. A resina composta é um material 
empregado para restaurações dentárias 
que teve seu desenvolvimento no final 
dos anos 50 e início dos anos 60. Sobre 
ela, é INCORRETO afirmar que: 
A) As resinas compostas 
fotopolimerizáveis necessitam de uma 
fonte luz para sua polimerização. 
B) As resinas compostas fotoativadas 
não requerem espatulação. 
C) As resinas compostas 
fotopolimerizáveis só estão indicadas 
para dentes anteriores devido à estética. 
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D) As resinas fotoativadas são inseridas 
por incremento sendo cada um 
fotopolimerizável. 
 
29. Quais são os principais produtos 
utilizados na desinfeccao de superfícies 
em serviços de saúde? 
A) Álcool, compostos fenólicos, 
compostos liberadores de cloro ativo, 
compostos quaternários de amônio, 
monoperssulfato de potássio e 
oxidantes. 
B) Compostos fenólicos, água e sabão 
ou detergentes. 
C) Água e detergente, monoperssulfato 
de potássio, álcool 70%. 
D) Álcool, compostos fenólicos, 
oxidantes, liberadores de cloro ativo, 
água e sabão. 
 
30. Considerando-se o Código de Ética 
profissional do Conselho Federal de 
Odontologia, pode-se afirmar em 
relação aos direitos e deveres 
fundamentais dos técnicos em saúde 
bucal: 
A) Condições de trabalho dignas, 
seguras e salubres não se constituem 
direitos dos profissionais para exercer 
suas funções. 
B) Sigilo profissional só deve ser 
guardado se solicitado pelo paciente. 
C) Os profissionais não necessitam se 
manter atualizados para o exercício da 
profissão. 
D) A promoção da saúde coletiva é um 
dever no desempenho das funções. 
 
31. Integrante da Política Nacional de 
Humanização, o conceito de 
acolhimento associa-se a: 
A) Rede de conversações entre 
profissionais e usuários que deve 
ocorrer em todos os locais e momentos 
do serviço de saúde. 
B) Triagem de usuários a ser realizada 
no início do processo de atendimento 
nas unidades de saúde. 

C) Atividade de recepção a ser 
executada preferencialmente por 
profissionais de nível médio das 
unidades de saúde. 
D) Espaço ou local destinado à recepção 
dos usuários pelos profissionais das 
unidades de saúde. 
 
32. As ações e serviços que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são 
desenvolvidos obedecendo, dentre 
outros, aos seguintes princípios: 
A) Centralização político-administrativa 
em cada esfera de governo. 
B) Universalidade, integralidade, 
igualdade. 
C) Estabelecimento de prioridades, 
condicionadas prioritariamente à 
disponibilidade de recursos 
orçamentários. 
D) Centralização das ações de 
recuperação e reabilitação e 
descentralização das ações de promoção 
e prevenção. 
 
33. O Conselho Municipal de Saúde, 
com caráter permanente e deliberativo, 
segundo a Lei nº 8142/1990 deve ser 
composto por representantes dos 
seguintes segmentos: 
A) Poder legislativo, profissionais de 
saúde e usuários. 
B) Governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. 
C) Secretaria Municipal de Saúde, 
profissionais de saúde e usuários. 
D) Poder legislativo, prestadores de 
serviço e usuários. 
 
34. No Brasil, a Constituição Federal 
estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada 
constituindo um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
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A) Centralização normativa, no 
Ministério da Saúde, cabendo aos 
municípios sua execução. 
B) Prioridade para as atividades 
preventivas, reservando-se os serviços 
assistenciais ao setor suplementar 
privado. 
C) Participação da comunidade, sob 
controle do poder legislativo. 
D) Descentralização, com direção única 
em cada esfera de governo. 
 
35. De acordo com a legislação vigente 
no Brasil o financiamento do SUS 
compete: 
A) Às três esferas de governo, ou seja, 
união, estados e municípios. 
B) Ao Fundo Nacional de Saúde, 
complementado, se necessário, com 
recursos dos governos estaduais e 
municipais. 
C) Ao Governo Federal e aos serviços 
privados integrantes do SUS, em caráter 
complementar. 
D) À seguridade social, 
complementado, se necessário, com 
recursos dos governos estaduais e 
municipais. 
 
36. Assinale a alternativa CORRETA 
que represente uma das diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Básica, 
conforme a Portaria nº 2.488, de 
21/10/2011: 
A) Coordenar a integralidade mediante 
a integração de ações programáticas e 
demanda espontânea; articulação da 
promoção à saúde, prevenção de 
agravos, vigilância à saúde, tratamento 
e reabilitação e manejo das diversas 
tecnologias de cuidado. 
B) Trabalhar de forma individual, com 
foco no médico, estabelecendo acesso a 
todos os medicamentos disponíveis no 
mercado, necessários para o tratamento 
em questão. 
C) Estimular a participação dos 
vereadores como forma de ampliar sua 

autonomia e capacidade na construção 
do cuidado à sua saúde, o que se 
entende por exercício do controle social. 
D) Ter território adstrito sobre o 
mesmo, permitindo o planejamento, a 
programação centralizada no 
atendimento prioritário à população 
mais pobre, garantindo o exercício do 
princípio da legitimidade. 
 
37. Assinale a alternativa que NÃO 
CORRESPONDE às características do 
processo de trabalho das equipes de 
Atenção Básica: 
A) Realizar atenção à saúde na Unidade 
Básica de Saúde, no domicílio, em 
locais do território (salões comunitários, 
escolas, creches, praças, etc.) e outros 
espaços que comportem a ação 
planejada. 
B) Realizar atenção domiciliar somente 
a usuários maiores de 60 anos que 
sejam portadores de problemas graves 
de saúde e apresentem dificuldade física 
de locomoção até uma unidade de 
saúde. 
C) Desenvolver ações educativas que 
possam interferir no processo de saúde 
doença da população, no 
desenvolvimento de autonomia, 
individual e coletiva, e na busca por 
qualidade de vida pelos usuários. 
D) Participar do planejamento local de 
saúde assim como do monitoramento e 
a avaliação das ações na sua equipe, 
unidade e município, visando à 
readequação do processo de trabalho e 
do planejamento frente às necessidades, 
realidade, dificuldades e possibilidades 
analisadas. 
 
38. Considerando as diretrizes gerais 
para a implementação da Política 
Nacional de Humanização (PNH) nos 
diferentes níveis de atenção, assinale a 
alternativa CORRETA: 
A) Orientar as equipes de saúde a fim 
de que problemas da violência 
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intrafamiliar e questões de preconceitos 
sejam encaminhados exclusivamente 
para atendimento na atenção terciária à 
saúde. 
B) Viabilizar a participação dos 
trabalhadores nas unidades de saúde por 
meio da construção coletiva de 
protocolos de atendimento queixa-
conduta. 
C) Adequar os serviços ao ambiente e à 
cultura local, respeitando a privacidade 
e promovendo uma ambiência 
acolhedora e confortável. 
D) Implementar um sistema de 
informação que promova a agilidade do 
atendimento do paciente, viabilizando o 
tempo máximo de 10 minutos para cada 
consulta. 
 
39. Assinale a alternativa CORRETA 
que identifique um dos objetivos 
específicos da Política Nacional de 
Promoção da Saúde: 
A) Valorizar e ampliar a cooperação do 
setor saúde com outras áreas de 
governos, setores e atores sociais para a 
gestão de políticas públicas e a criação 
ou o fortalecimento de iniciativas que 
signifiquem redução das situações de 
desigualdade. 
B) Otimizar o uso dos espaços públicos 
de convivência e de produção de saúde 
para o desenvolvimento das ações de 
prevenção secundária de doenças. 
C) Contribuir para elaboração e 
implementação de políticas públicas 
integradas que visem à melhoria da 
qualidade do atendimento à Tuberculose 
e à Hanseníase. 
D) Reconhecer na promoção da saúde 
uma parte fundamental da busca da 
melhoria da qualidade do tratamento de 
doenças crônicas e incapacitantes, 
aumentando a expectativa de vida dos 
portadores destas patologias. 
 
40. A prevenção e controle do 
tabagismo integra a Política Nacional de 

Promoção da Saúde. Assinale a 
alternativa que NÃO CORRESPONDA 
a uma ação estabelecida nesta política: 
A) Sistematizar ações educativas e 
mobilizar ações legislativas e 
econômicas, de forma a criar um 
contexto que proteja a população dos 
riscos da exposição à poluição 
tabagística ambiental, bem como criar 
um contexto que reduza o acesso aos 
derivados do tabaco. 
B) Estimular financeiramente os 
pacientes que se mantiverem abstinentes 
por mais de seis meses com o 
pagamento de um salário mínimo. 
C) Controlar e monitorar todos os 
aspectos relacionados aos produtos de 
tabaco comercializados, desde seus 
conteúdos e emissões até as estratégias 
de comercialização e de divulgação de 
suas características para o consumidor. 
D) Articular com o MEC e secretarias 
estaduais e municipais de educação o 
estímulo à iniciativa de promoção da 
saúde no ambiente escolar. 
 
 
 
 

Boa Prova!!! 
 
 


