PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018
MUNICIPIO DE BARRA VELHA – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimento Especifico
Total de questões

Nº QUESTÕES
10
10
10
30

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
Destaque aqui
-------------------------------------------------------------------------------O MUNICÍPIO DE BARRA VELHA SC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– TÉCNICO EM HIGIENE
DENTAL
Marque aqui as suas respostas:
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LÍNGUA PORTUGUESA

a) O texto acima demonstra que o garoto, de apenas três
anos, já sabia reagir como homem ao impacto das
grandes injustiças, demonstrando que poderia tomar uma
atitude, ao invés de chorar como uma criança.
b) O texto acima demonstra que o garoto, de apenas três
anos, já pensa com um como homem adulto ao impacto
das grandes injustiças, pensando que poderia fugir dos
problemas, ficando livre de repreensões, correções,
decidiu que o melhor para sua vida era juntar seus
pertences e ir morar na rua.
c) O texto acima demonstra que o garoto, não aguentando
o estresse do pai, não podendo brincar, saiu chorando de
casa e decidiu mudar se para a rua, pois lá não tem que
cumprir regras, podendo ter a sua liberdade conquistada.
d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto e responda as questões 1 e 2.
A FUGA
Mal o pai colocou o papel na máquina, o menino
começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um
barulho infernal.
- Para com esse barulho, meu filho – falou, sem se
voltar.
Com três anos já sabia reagir como homem ao impacto
das grandes injustiças paternas: não estava fazendo
barulho, estava só empurrando uma cadeira.
- Pois então para de empurrar a cadeira.
- Eu vou embora - foi a resposta.
Distraído, o pai não reparou que ele juntava ação às
palavras, no ato de juntar do chão suas coisinhas,
enrolando-as num pedaço de pano. Era a sua bagagem:
um caminhão de plástico com apenas três rodas, um resto
de biscoito, uma chave (onde diabo meteram a chave da
despensa – a mãe mais tarde irá dizer), metade de uma
tesourinha enferrujada, sua única arma para a grande
aventura, um botão amarrado num barbante.
A calma que baixou então na sala era vagamente
inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o
menino. Deu com a porta da rua aberta, correu até o
portão:
- Viu um menino saindo desta casa? – gritou para o
operário que descansava diante da obra do outro lado da
rua, sentado no meio-fio.
- Saiu agora mesmo com uma trouxinha – informou
ele.
Correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao longe,
caminhando cabisbaixo ao longo do muro. A trouxa,
arrastada no chão, iam deixando pelo caminho alguns de
seus pertences: o botão, o pedaço de biscoito e - saíra de
casa prevenido - uma moeda de 1 cruzeiro. Chamou-o,
mas ele apertou o passinho, abriu a correr em direção à
Avenida, como disposto a atirar-se diante do ônibus que
surgia à distância.
- Meu filho, cuidado!
O ônibus deu uma freada brusca, uma guinada para
a esquerda, os pneus cantaram no asfalto. O menino,
assustado, arrepiou carreira. O pai precipitou-se e o
arrebanhou com o braço como a um animalzinho:
- Que susto você me passou, meu filho – e apertavao contra o peito, comovido.
- Deixa eu descer, papai. Você está me machucando.
Irresoluto, o pai pensava agora se não seria o caso
de lhe dar umas palmadas:
- Machucando, é? Fazer uma coisa dessas com seu
pai.
- Me larga. Eu quero ir embora.
Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala –
tendo antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a
chave, como ele fizera com a da despensa.
- Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está
trabalhando.
- Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho
recomeçou.

2) Assinale a alternativa CORRETA para o emprego
das classes de palavras dos vocábulos sublinhados.
“A calma que baixou então na sala era vagamente
inquietante”.
a) Conjunção, substantivo, adjetivo, substantivo.
b) Advérbio, substantivo, adverbio, adjetivo.
c) Advérbio, substantivo, conjunção, adjetivo.
d) Nenhuma das alternativas.
3) Assinale a alternativa CORRETA para discurso
direto, indireto e indireto livre.
I-O despertador tocou mais cedo.
II-Felipe disse que estava cansado.
III- Preciso me arrumar para a festa.
a) I-discurso indireto livre, II-discurso indireto, III-discurso
direto.
b) I-discurso direto, II-discurso indireto, III-discurso indireto
livre.
c) I-discurso indireto, II-discurso direto, III-discurso indireto
livre.
d) Nenhuma das alternativas.
4) Assinale a alternativa CORRETA para a ortografia e
pontuação adequada.
a) Amanda foi a igreja, ontem..
b) Que horas ele chega!
c) Meus doces prediletos são os de melão, doce de leite e
de abóbora
d) Nenhuma das alternativas
5) Assinale a alternativa CORRETA para acentuação
gráfica.
a) Zoomórfico, pacovio, venefico.
b) Louvável, alvíssaras, inócuo.
c) Prognóstico, enjoo, incolume.
d) Nenhuma das alternativas.
6) Assinale a alternativa CORRETA para referente aos
sinônimos, antônimos dos vocábulos sublinhados.
“ Aquela lanchonete tem um lanche saboroso ”.
a) Lanchonete, terrível.
b) Padaria, maravilhoso.
c) Lancheria, horrível.
d) Nenhuma das alternativas.
7) Assinale a alternativa CORRETA para
concordâncias verbal e nominal.
I-Renata e Anderson entraram na loja.
II-Esse cobertor está muito caro.
a) I-Concordância verbal, II-concordância nominal.
b) I-Concordância nominal, II-concordância verbal.

SABINO, Fernando. A vitória da infância. São Paulo, Ática, 1995. p. 43

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa
CORRETA.
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13) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
“Donald Trump, está como presidente dos EUA há
_______.”
a) 2 anos
b) 3 anos
c) 1 ano
d) Nenhuma das alternativas.

c) I-Concordância verbal, II-concordância verbal.
d) Nenhuma das alternativas.
8) Assinale a alternativa CORRETA para figuras de
sintaxe.
I- E rir meu riso e derramar meu pranto” (Vinicius de
Morais).
II- A Itália é encantadora!
III-Você terá que encarar de frente essa situação.
IV-Eu comi pizza de chocolate; ele de abacaxi.
a) Silepse, assíndeto, pleonasmo, elipse.
b) Pleonasmo, silepse, pleonasmo, zeugma.
c) Pleonasmo, anáfora, silepse, zeugma.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Leia a manchete abaixo:
“De 1918 a 2018: Fim da Primeira Guerra Mundial
completa 100 anos”
( Disponível em : https://oglobo.globo.com)

Sobre a Primeira Guerra mundial analise as
afirmativas abaixo:
I- A Primeira Guerra Mundial foi o resultado dos atritos
permanentes provocados pelo imperialismo das
grandes potências europeias.
IIDois
blocos
enfrentaram-se:
a,
Tríplice
Entente formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e
a Tríplice Aliança formada pela França, Inglaterra e
Rússia.
III- A Grande Guerra deixou profundas consequências
para todo o mundo. Podemos destacar: redesenhou o
mapa político da Europa e do Oriente Médio; marcou a
queda do capitalismo liberal; motivou a criação
da Liga das Nações.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas III.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) Nenhuma das alternativas

9) Assinale a alternativa para o uso CORRETO da
crase.
a) A reunião terá início às 7 horas.
b) Esta sala pertence à Francisco.
c) Vou à São Paulo.
d) Nenhuma das alternativas.
10) Assinale a alternativa CORRETA a respeito dos
processos de coordenação e subordinação.
I- Marina trabalha e cuida dos filhos.
II- Eu queria ir ao cinema, mas tenho que estudar.
III-Todos estavam com sede.
a) I- Oração coordenada sindética aditiva, II-oração
coordenada sindética adversativa, III-oração coordenada
assindética.
b) I-Oração coordenada sindética aditiva, II-oração
coordenada sindética conclusiva, III-oração coordenada
sindética explicativa.
c) I-Oração coordenada assindética, II-oração coordenada
sindética aditiva, III-oração coordenada assindética.
d) Nenhuma das alternativas.

15) Sobre algumas formas de relevo do Brasil
complete a lacuna abaixo:
_________, são áreas elevadas e planas, ocupam a
maior parte do nosso território, cerca de 5.000.00 km²
a) Depressões
b) Planícies
c) Planaltos
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
11) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:
A _________ é o país de maior área territorial do
mundo. Ele ocupa quase metade da Europa e cerca de
um terço da Ásia. São mais de 17 milhões de
quilômetros quadrados! Apesar de ser um país muito
extenso, não é o país mais populoso do mundo. O país
de maior população é a ______, com aproximadamente
1.328.630.000 de habitantes.
a) Inglaterra / Groêlandia
b) Rússia / China
c) Espanha / Bélgica
d) Nenhuma das alternativas.

16) Leia a notícia abaixo e complete a lacuna:
Tóquio, A editora japonesa Toppan Printing publicou
o menor livro do mundo, de apenas 0,75 milímetros,
produzidos graças a uma tecnologia de impressão
ultrafina, informou a companhia por meio de um
comunicado.
O
exemplar
da
editora
japonesa,
chamado___________, é um compêndio de ilustrações
da flora do arquipélago, como por exemplo as
tradicionais cerejeiras e ameixeiras do país, e com o
nome de cada espécie escrito nos diversos alfabetos
da língua japonesa.

12) O Oscar é o mais prestigiado e importante prêmio
do cinema. Por isso, receber uma estatueta da
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é o
reconhecimento almejado por qualquer ator, diretor ou
produtor audiovisual hollywoodiano.O desempate
entre produções com a mesma quantidade de troféus
foi o maior número de indicações. O primeiro
colocado do ranking recebeu 14 indicações e 11
prêmios é o filme :
a) Titanic (James Cameron, 1997).
b)“Ben-Hur” (William Wyler, 1959).
c) O Senhor dos Anéis: O retorno do Rei” (Peter Jackson,
2003).
d) Nenhuma das alternativas.

( Disponível em: http://g1.globo.com/ Redação adaptada)

a) “Camaleão”
b) “Flores das quatro estações”
c) “Rei Leão”
d) Nenhuma das alternativas.
17) Leia o trecho abaixo e responda :
“Grande parte das micronações importa recursos
básicos, mas mantém o charme com o turismo.”
Qual é o menor país do mundo?
a) Vaticano .
b) Roma.
c) Malta.
d) Nenhuma das alternativas.
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a) Incisivos centrais inferiores, Incisivos centrais
superiores, Incisivos laterais superiores, Incisivos laterais
inferiores, Primeiros molares, Caninos superiores, Caninos
inferiores, Segundos molares inferiores, Segundos
molares superiores.
b) Incisivos centrais inferiores, Incisivos centrais
superiores, Incisivos laterais inferiores, Incisivos laterais
superiores, Primeiros molares, Caninos superiores,
Caninos inferiores, Segundos molares inferiores,
Segundos molares superiores.
c) Incisivos centrais inferiores, Incisivos centrais
superiores, Incisivos laterais superiores, Incisivos laterais
inferiores, Caninos superiores, Caninos inferiores,
Primeiros molares, Segundos molares inferiores,
Segundos molares superiores.
d) Incisivos centrais inferiores, Incisivos centrais
superiores, Incisivos laterais inferiores, Incisivos laterais
superiores, Caninos superiores, Caninos inferiores,
Primeiros molares, Segundos molares inferiores,
Segundos molares superiores.

18) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:
Os continentes são as divisões do espaço terrestre
elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo.
Trata-se de grandes massas de terras que são
separadas pelos oceanos. Assim, de acordo com a
divisão atual, existem _______ principais continentes.
a) seis
b) cinco
c) oito
d) Nenhuma das alternativas.
19) Leia a notícia abaixo e responda:
Vulcão de Fogo volta a entrar em erupção; mortes
passam de 60
Atividade vulcânica afeta 1,7 milhão de pessoas.
Milhares de moradores tiveram que deixar suas casas.
O Vulcão de Fogo, voltou a entrar em erupção na
segunda-feira (04/06/2018) e a retirada de moradores
de áreas próximas prossegue. A atividade vulcânica
deixou 69 mortos, de acordo com o governo. Até o
momento,
apenas
13
vítimas
fatais
foram
identificadas. A explosão de domingo do vulcão foi
uma das mais violentas das últimas décadas.

23) Em relação à numeração dos dentes decíduos,
assinale a alternativa que corresponde aos caninos
superiores decíduos:
a) 13 e 23.
b) 33 e 43.
c) 53 e 63.
d) 73 e 83.

( Disponível em: http://g1.globo.com/. Redação adaptada)

Onde ocorreu essa tragédia?
a) No Canadá.
b) Em Honduras.
c) Na Guatemala.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Assinale a alternativa que corresponde ao material
dentário que pode ser usado como material
restaurador provisório e cimentador:
a) Cimento Resinoso.
b) Cimento de Hidróxido de Cálcio.
c) Cimento de Ionômero de Vidro.
d) Cimento de Fosfato de Zinco.

20) Leia a notícia abaixo:
Doze meninos e técnico de futebol são retirados de
caverna na Tailândia após três dias de resgate.
( Disponível em: http://g1.globo.com/ Redação Adaptada)

Complete a lacuna abaixo:
Grupo estava preso no local desde___________. Na
terça (10/07/2018 ), foram resgatados quatro meninos e
o técnico, os últimos a serem retirados da caverna
Tham Luang, no norte do país.
a) 23 de junho
b) 30 de junho
c) 5 de julho
d) Nenhuma das alternativas.

25) Assinale a alternativa que corresponde ao único
material dentário que pode ser colocado diretamente
sobre a polpa dentária com vitalidade:
a) Formocresol.
b) Hidróxido de cálcio pó.
c) Cimento de Ionômero de Vidro.
d) Tricresol Formalina.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

26) Em relação ao controle químico da placa
supragengival, assinale a alternativa correta:
a) Os agentes químicos antiadesivos agiriam na película
da superfície para prevenir a aderência da placa primária
formando bactérias, porem eles são tóxicos para o uso
oral ou são ineficazes contra as placas bacterianas
dentárias.
b) Os agentes químicos bactericidas promovem inibição
da proliferação bacteriana e seria direcionado à placa
primária formando bactérias.
c) Os agentes químicos bacteriostáticos destroem todos
os microrganismos que estejam se fixando ou que já
estejam fixados a superfície dentária.
d) Nenhuma das alternativas.

21) Sobre o Sistema Estomatognático, assinale a
alternativa incorreta:
a) São representados por dois ossos bases, móveis, um
superior chamado maxilar e outro denominado mandíbula,
os quais se relacionam entre si através das ATMs, assim
como por seus respectivos arcos dentários.
b) As estruturas anexas correspondem às glândulas
salivares, assim como aos componentes vasculares e
linfáticos associados.
c) O Sistema Estomatognático cumpre uma série de
funções, entre as quais se podem citar quatro principais:
mastigação, deglutição, respiração e fonoarticulação.
d) As estruturas ativas ou dinâmicas correspondem aos
músculos esqueléticos ou voluntários com seu comando
nervoso que representam aos verdadeiros motores do
sistema.

27) Para a dissociação de raízes é utilizada uma
técnica radiográfica especifica. Assinale a alternativa
que corresponde a essa técnica:
a) Técnica de Mankopf.
b) Técnica de Le Master.
c) Técnica Panorâmica.
d) Técnica de Clark.

22) Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de erupção dos dentes decíduos:
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28) Assinale a alternativa que apresenta corretamente
as técnicas de escovação:
a) Técnica de Bass, Técnica Oclusal, Técnica de vai e
vem.
b) Técnica de Fones, Técnica de Bass, Técnica de
Stillman.
c) Técnica Oclusal, Técnica de Bass, Técnica indireta.
d) Técnica de Stillman, Técnica de vai e vem, Técnica
direta.
29) Acerca do tema Raspagem Periodontal, assinale a
alternativa correta:
a) O ultrassom pode ser utilizado para raspagem supra e
subgengival, e é contraindicado para pacientes com marca
passo cardíaco.
b) As curetas de Gracey, não são tão utilizadas, pois não
permitem realizar raspagem subgengival.
c) As curetas universais são preferíveis, pois se adaptam
bem a qualquer dente e permitem realizar raspagem supra
e subgengival.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
30) São fatores determinantes para um paciente ser
considerado de alto riso de cárie, exceto:
a) Presença dos terceiros molares.
b) Presença de placa.
c) Experiência anterior de cárie.
d) Ausência de flúor constante na cavidade bucal.
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