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9M3 Técnico em Higiene Dental
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

abril

30

30 de abril

20 questões

13h10 às 16h10

3h de duração*

.
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Língua Nacional

5 questões

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) feitas sobre o texto.

Leia o texto.

(
(

Poluição do ar
Poluição do ar é qualquer substância química que
pode causar danos às pessoas ou aos outros seres
vivos. Alguns problemas comuns são fumaça, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de
enxofre, ozônio e chumbo. Muitos deles prejudicam os
animais quando inalados ou penetram na pele. Outros
se misturam com substâncias químicas inofensivas
na atmosfera para formar a chuva ácida, por exemplo.
Até substâncias químicas que não são normalmente
tóxicas, como o dióxido de carbono, podem causar
problemas ambientais de grande extensão se emitidas
em grandes quantidades.
As pessoas estão trabalhando para reduzir a poluição
do ar, usando filtros e escovas de chaminés nas usinas
e nas centrais elétricas e nos exaustores catalíticos dos
carros. Fontes alternativas de energia, materiais ecológicos e novos processos de produção e descarte também estão sendo desenvolvidos. Os governos estão
colocando limites e cobrando multas das empresas
que poluem. Tratados internacionais, tais como o
Protocolo de Quioto, englobam esforços de muitos
países para reduzir a emissão desses gases.
Coleção Explore o curioso mundo. São Paulo: Abril, p.142.

(
(
(

) O tema do texto é poluição.
) Algumas medidas têm sido tomadas para
diminuir a poluição.
) Dióxido de carbono é uma das substâncias
químicas que sempre poluem o ar.
) O texto está estruturado em dois parágrafos.
) A primeira frase do texto possui oito palavras
paroxítonas, das quais somente duas recebem
o acento gráfico obrigatório.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
V•F•F•V•V
F•V•V•V•F

2. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
a. ( ) Vende-se balaios de vime para maçãs.
b. ( ) Sobrava daquela remessa quarenta blocos.
c. ( X ) Dos móveis da casa restou apenas uma
cadeira e uma cômoda.
d. ( ) Vossa Senhoria, que sois o chefe da empresa,
conheceis bem a demanda de hoje?
e. ( ) Os estados Unidos continua sendo uma
grande potência econômica.

3. Assinale a alternativa que apresenta correto uso da
vírgula.
a. ( X ) Naquele exato momento, todos se retiraram.
b. ( ) Eles nunca faltavam, às reuniões da empresa.
c. ( ) Os funcionários, de forma livre apresentavam
suas reivindicações ao diretor da empresa.
d. ( ) A inflação, isto é a redução do poder aquisitivo, da moeda, é antiga no Brasil.
e. ( ) Fraiburgo a terra da maçã, possui clima subtropical úmido.
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4. Analise as afirmativas abaixo, sobre semântica:
1. Na frase: “É preciso fazer o censo das pessoas
de bom senso no Brasil”, as palavras sublinhadas são homônimos e estão corretamente
empregados.
2. Em “Em concerto violinos para fazer excelentes consertos musicais”, não há impropriedade
vocabular.
3. Em ”Vou aprender essa lição para apreender o
significado do amor”, as palavras sublinhadas
são parônimos.
4. Em “Cometeu uma inflação e, por isso, houve
infração abusiva do preço do combustível”,
os parônimos estão utilizados de maneira
incorreta.
5. O comprimento a uma pessoa é sinal de cortesia. Nessa frase, a palavra sublinhada significa
saudação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

5. Lei a frase abaixo:
“Os cidadãos de Fraiburgo vivem em uma cidade
hospitaleira, gozam de uma saúde perfeita, colhem
saborosas maçãs e lutam pela preservação do
meio ambiente”.
Na frase acima, os verbos estão em que modo e em
que tempo?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Modo imperativo, afirmativo.
Modo subjuntivo, tempo presente.
Modo indicativo, futuro do presente.
Modo indicativo, tempo pretérito perfeito.
Modo indicativo, tempo presente.
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Matemática

5 questões

6. A melhor estação do ano para se visitar uma certa
região turística é a estação de maior quantidade de
chuva.
A tabela abaixo representa o comportamento das chuvas na mencionada região durantes as estações.
Precipitação em cm
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Primavera

Verão

Outono

Inverno

Baseados nas informações acima, podemos afirmar
que a melhor estação do ano para visitar a referida
região turística é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O verão
O outono.
O inverno.
A primavera.
Impossível determinar.

7. Uma cidade pretende vacinar 3.542 idosos cadastrados em 2 dias. No primeiro dia são vacinados 2188
idosos e no segundo dia são vacinados 889 idosos a
menos.
Portanto, para atingir a meta , faltaram vacinar:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

55 idosos.
59 idosos.
77 idosos.
83 idosos.
91 idosos.
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8. João recebe R$1.600,00 de salário mensalmente.
Ele gasta 1/3 de seu salário com aluguel e ¼ com alimentação. Portanto, após o pagamento das despesas
mencionadas (aluguel e alimentação), sobra do salário
de João mensalmente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Mais do que R$669.
Mais do que R$665 e menos que R$669.
Mais do que R$661 e menos que R$665.
Mais do que R$655 e menos que R$660.
Menos que R$655.

9. Maria acertou 75% de um exame com 32 questões.
Portanto o número de questões que Maria errou é
igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

5.
6.
7.
8.
9.

12. Uma das atrações turísticas de Fraiburgo é uma
grande área de preservação com um mini zoológico,
onde se podem fazer agradáveis caminhadas ou passeios de jipe.
Trata-se do (da):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Reserva da Serra Geral.
Parque das Goiabeiras.
Parque Nacional do Iguaçu.
Parque do Cambirela.
Floresta René Frey.

13. Um episódio da história catarinense permanece
na memória de Fraiburgo, onde ocorreram alguns dos
seus embates.
Assinale a alternativa que identifica o conflito.

10. Um quadro retângular tem dimensões de 0,86 m
por 1,02 m.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Guerra dos Canudos
Guerra do Contestado
Revolução Farroupilha
Revolução Federalista
Intentona Comunista de 1915

Portanto o perímetro, em centímetros, desse quadro é:

14. Leia a informação:

a.
b.
c.
d.
e.

A Corte Constitucional do país aprovou por unanimidade o impeachment da Presidente, a primeira mulher
a se tornar presidente do país, por envolvimento em
um escândalo de tráfico de influência.

( )
( )
( )
( )
(X)

18,8 cm
37,6 cm
188 cm
204 cm
376 cm

Temas da Atualidade

Milhares de manifestantes tomaram as ruas da capital
e durante os protestos, duas pessoas morreram.
5 questões

11. Assinale a alternativa que indica a região do Brasil
onde está situado o Município de Fraiburgo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Sul
Sudeste
Centro-Sul
Noroeste
Planalto

Assinale a alternativa que indica o país onde ocorreram os acontecimentos descritos acima.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Brasil
Malásia
Coreia do Sul
Tailândia
Japão
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15. Trata-se de um programa do Ministério da
Educação que objetiva oferecer bolsas de estudo em
instituições privadas. Podem concorrer às bolsas de
estudo, que são parciais ou integrais, estudantes de
famílias de baixa renda.

17. O amálgama de prata utilizado pelo cirurgiãodentista é um material restaurador amplamente usado
na odontologia devido a algumas de suas propriedades físicas e mecânicas, ao fácil manuseio e baixo
custo.

Assinale a alternativa que identifica o referido
programa.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1. O mercúrio é uma substância reconhecidamente tóxica, tanto para os seres vivos quanto
para o meio ambiente.
2. A presença de fontes geradoras de calor, como
estufas e autoclaves, no mesmo ambiente
onde o amálgama é manipulado ou utilizado,
não contribui para uma volatilização mais
rápida do mercúrio, diminuindo assim a possibilidade de contaminação desses profissionais.
3. Estudos toxicológicos demonstram que o
armazenamento e o descarte inadequados
dos resíduos de amálgama dentário contribuem para a contaminação dos compartimentos ambientais, possibilitando tanto uma
exposição ocupacional quanto ambiental
pelo mercúrio.
4. Dentre as categorias profissionais com exposição dos trabalhadores ao mercúrio destaca-se a Odontologia, devido à utilização desse
metal na confecção do amálgama de prata,
empregado em restaurações dentárias.

FIES
ENEM
CAPES
PROUNI
RENAME

Conhecimentos Específicos

5 questões

16. Em relação às partes anatômicas dos elementos
dentários, é correto afirmar:
a. ( ) o cíngulo se constitui como uma escavação
profunda em forma de linha na superfície dos
dentes que separa as cúspides.
b. ( ) o sulco secundário é uma estrutura anatômica
encontrada no terço cervical da face vestibular dos dentes incisivos e caninos.
c. ( ) a ponte esmalte é um acidente anatômico
dentário situado entre as faces de contato de
dois dentes da mesma arcada.
d. ( ) a ameia é uma região anatômica caracterizada
por escavações profundas em forma de linha
na superfície dos elementos dentários.
e. ( X ) a cúspide é uma parte da coroa do elemento
dentário que apresenta a forma de uma pirâmide de base quadrangular.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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18. Em relação ao conhecimento geral de medidas de
segurança e primeiros socorros, é correto afirmar que
a Lipotimia é uma reação:

20. A ergonomia em odontologia tem por objetivo
a prevenção da fadiga, o maior conforto do cirurgião
dentista e do seu paciente e…

a. ( X ) vagal com diminuição da resposta a estímulos,
sem perda da consciência.
b. ( ) do corpo caracterizada pelas contrações musculares tônicas e crônicas generalizadas.
c. ( ) caracterizada pela insuficiência ventricular, incapacitando o coração de fornecer
suprimento sanguíneo oxigenado de forma
adequada.
d. ( ) provocada por broncoespasmos reversíveis,
envolvendo as vias aéreas.
e. ( ) corporal que apresenta um sinal característico
de dor de cabeça intensa, como se fosse uma
“punhalada na nuca”.

a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (

o controle de infecções.
a simplificação do trabalho.
o aumento do faturamento da clínica.
a diminuição de custos operacionais para o
paciente.
) a simplificação do atendimento clínico para
baixar o custo do tratamento.

19. Analise o texto abaixo:
“O material de escolha para a obtenção de moldes e para a posterior confecção de modelos de
estudo, modelos antagônicos, de transferência, bem como para diversas outras aplicações, é
o hidrocoloide irreversível, também conhecido
como            .
Os principais fatores responsáveis pelo sucesso desse
material são a facilidade de manipulação, conforto
para o paciente e o baixo custo”.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

godiva
siliconas
alginato
elastômetros
pasta zinco-enólica
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