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          ESTADO DO PIAUI  

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O JOSE  DO PIAUI  
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

DENTISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.saojosepi2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: DENTISTA 
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CARGO: DENTISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque 
o número correspondente na Folha de Respostas. 

 
 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 
 

Nas sociedades capitalistas, o objetivo da produção não está diretamente relacionado a 1 

valores de uso como tais: é particularmente um meio para nova produção e venda de 2 

mercadorias. Isto é, não se produz pensando na necessidade real das pessoas; produz-se porque 3 

esse é o negócio do produtor, é seu meio de obter e de acumular capital. Daí que as mercadorias 4 

sofrem frequentes transformações, modificações, de modo a serem apresentadas como algo 5 

sempre novo e, particularmente, como algo imprescindível para nossas vidas. Mas talvez nunca, 6 

na história do capitalismo, a aparência das mercadorias, inclusive a de massa, tenha sido tão 7 

importante e valorizada como nas últimas décadas, quando o capitalismo assume seu caráter 8 

mais perdulário. [...] Se a produção visa fomentar o ciclo produtivo, entende-se que, a cada dia, 9 

são criadas, artificialmente, novas necessidades, forjando em nós desejos inúteis e 10 

comportamentos artificiais, que nos levam, como insetos, à armadilha. A produção cria, assim, 11 

não só um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto; cria o objeto, a maneira e 12 

o motivo do consumo. 13 

[...] Há que salientar, entretanto, que as necessidades   humanas   são   historicamente 14 

determinadas, o que significa dizer que aquilo que era considerado luxo em épocas anteriores, 15 

hoje, pode ter se tornado uma necessidade real em nossa vida, dada a complexidade maior ou 16 

menor de nossas atividades e interesses.[...]  A criação artificial de necessidades, portanto, opera 17 

a partir de um determinado limite entre a valorização e a coisificação. Por isso é possível dizer 18 

que no consumo a pessoa se interpreta, ao mesmo tempo em que evidencia seu lado insatisfeito: 19 

consumo, logo sou! Essa é a promessa feita pela ideologia do capital mercantil, mas que jamais 20 

poderá ser satisfeita, na medida em que a satisfação de uma necessidade artificial dá lugar a outra 21 

ainda mais artificial. A pista — se é que há alguma —, para distinguir necessidade natural da 22 

artificial, é nos questionarmos sobre se a obtenção e utilização de determinado objeto, a adoção 23 

de determinada marca, do novo modelo, entre outros fatores, favorece nosso desenvolvimento, 24 

refina nossos sentidos, nossa sensibilidade ou se acentua nossa coisificação. O objeto nos serve 25 

ou nos consome? 26 

27 

28 
CABRAL, Fátima. Consumir ou ser consumido? Sociologia: ciência & vida. São Paulo: Escala, ano I, n. 4,'p. 70-71, mar. 

2015. 

 



 

                                                                                                                                                          Página 4 de 9 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: DENTISTA 

 

01) Constitui um ponto de vista do autor expresso 

no texto: 

 

(A) O ato de comprar sem necessidade, numa 

sociedade capitalista, faz parte de uma cultura 

em declínio. 

(B) O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo 

produtivo do mercado, torna ilusório o 

atingimento da felicidade prometida pela 

sociedade mercantil. 

(C) O modelo de produção em série adotado pelo 

capitalismo colabora, de forma vital, para a 

satisfação duradoura e significativa do cidadão 

consumidor. 

(D) O poder de criar necessidades de uso de 

novos produtos, próprio da sociedade de 

consumo, faz o consumidor racionalizar as 

suas opções de compra. 

 

02) A ideia contida em "Isto é, não se produz 

pensando na necessidade real das pessoas; 

produz-se porque esse é o negócio do 

produtor, é seu meio de obter e de acumular 

capital." (L.3/4), contextualizada, está 

parafraseada, em palavras de forma 

simplificada, na alternativa 

 

(A) A sociedade capitalista cria uma maior 

abundância de mercadorias para satisfazer às 

necessidades reais dos cidadãos, e isso tende 

a promover uma transformação positiva da 

realidade social contemporânea. 

(B) Os meios de produção, nas sociedades 

capitalistas, estão baseados na acumulação e 

no armazenamento de mercadorias para 

atender à satisfação do detentor do capital e à 

do consumidor dos produtos. 

(C) A produção de bens de consumo atende ao 

desejo de uso de novos produtos, criados pelo 

modelo de produção em série, com o objetivo 

de satisfazer a necessidades vitais do 

consumidor e remunerar o produtor. 

(D) O sistema de produção, ao criar novas 

mercadorias para satisfazer a novas 

necessidades fomentadas pelo mercado, 

assegura o aumento do capital para os seus 

donos. 

 

 

 

 

 

 

03) No texto, o trecho que sintetiza a construção 

da identidade do ser humano, produto do 

pensamento capitalista, é o que se encontra 

na alternativa 

 

(A) "produz-se porque esse é o negócio do 

produtor" (L.3/4). 

(B) "a cada dia, são criadas, artificialmente, novas 

necessidades" (L.9/10). 

(C) "consumo, logo sou!" (L.20). 

(D) "que as necessidades humanas são 

historicamente determinadas" (L.14/15). 

 

04) No texto, o autor antecipa a ideia explícita no 

fragmento "ou se acentua a nossa 

coisificação." (L.25) em: 

 

(A) "Daí que as mercadorias sofrem frequentes 

transformações" (L.4/5). 

(B) "como algo imprescindível para nossas vidas." 

(L.6). 

(C) "que nos levam; como insetos, à armadilha." 

(L.11). 

(D) "cria o objeto, a maneira e o motivo do 

consumo." (L.12/13). 

 

05) Depreende-se do questionamento conclusivo 

do autor — "O objeto nos serve ou nos 

consome?" (L.25/26), no contexto em foco, 

que as necessidades humanas 

 

(A) são consideradas reais quando são vitais para 

todos os seres humanos, em todas as épocas. 

(B) estão sujeitas a adaptações criadas pelo 

sistema capitalista, que, muitas vezes, 

consegue transformar necessidade artificial 

em necessidade natural, a depender do 

espaço histórico-cultural. 

(C) coíbem a liberdade de escolha do consumidor 

e, por isso, diminuem o consumo do que é 

supérfluo. 

(D) têm comprovado que o homem é um ser 

metafísico e, portanto, não está sujeito a 

condicionamentos históricos. 

 

06) Em outras palavras, com a frase final do 

texto, o enunciador quer saber, 

respectivamente, se o objeto 
 

(A) é vital para as pessoas ou as coisifica. 

(B) anula as pessoas ou as plenifica. 

(C) utiliza  as  pessoas ou lhes é supérfluo. 

(D) massifica as pessoas ou as individualiza. 
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CARGO: DENTISTA 

07) As expressões "Daí que" (L.4) e "de modo a" 

(L.5) denotam, respectivamente, 

 

(A) concessão e modo. 

(B) modo e comparação. 

(C) explicação e conclusão. 

(D) explicação e finalidade. 

 

08) No primeiro parágrafo, o termo "perdulário", 

no fragmento "quando o capitalismo 

assume o seu caráter mais perdulário" 

(L.8/9), significa 

 

(A) lúcido.  

(B) lúdico.  

(C) pródigo. 

(D) inovador. 

 

09) "Mas talvez nunca, na história do 

capitalismo, a aparência das 

mercadorias, inclusive a de massa, tenha 

sido tão importante e valorizada como 

nas últimas décadas, quando o 

capitalismo assume seu caráter mais 

perdulário." (L.6/9) 

 

A afirmação correta sobre o período em evidência 

é a 

 

(A) O articulador "Mas" introduz uma ressalva no 

fragmento que nega o antes enunciado. 

(B) O advérbio "talvez", articulado com o advérbio 

"nunca", revela o grau de certeza de 

comprometimento do enunciador com relação 

ao enunciado na frase. 

(C) As formas verbais que aparecem no contexto 

da frase exprimem perspectivas de mudança 

em relação ao tema discutido. 

(D) O elemento linguístico "a", nas duas 

ocorrências, é determinante do substantivo 

"mercadorias". 

 

Possui o mesmo valor sintático de “do produtor” 

(L.4) o termo ou expressão da alternativa: 

 

(A) “do consumo” (L.13) 

(B) “de mercadorias.” (L.2/3). 

(C) “de necessidades” (L.17). 

(D) “de determinado” (L.23) 

 

 

 

10) Sobre a frase “...se é que há alguma” (L.22) 

pode -se afirmar: 

 

(A) A partícula “se” funciona como apassivadora. 

(B) O vocábulo “alguma” não permite flexão de 

número. 

(C) A expressão “...é que” tem valor apenas de 

realce, sem valor sintático. 

(D) A forma verbal “há” flexiona-se no plural se o 

vocábulo “alguma” for para o plural. 

 

11)   

 

“..entende-se que, a cada dia, são criadas, 

artificialmente, novas necessidades,” 

(L.9/10) 

 

De referência ao período em destaque, pode-se 

afirmar:  

 

(A) É formado por orações coordenadas.  

(B) O vocábulo “que” morfologicamente é 

pronome relativo. 

(C) A segunda oração é principal em relação à 

primeira. 

(D) A segunda oração tem valor subjetivo. 

 

12) Analise as seguintes orações, considerando os 

contextos em que estão inseridas: 

 

I. “que no consumo a pessoa se 

interpreta,”. (L.19) 

II. “...que era considerado luxo em épocas 

anteriores.”. (L.15) 

 

Sobre elas, pode-se afirmar: 

 

(A) Possuem valor restritivo. 

(B) São estruturalmente iguais. 

(C) Equivalem a um substantivo. 

(D) Estabelecem diferentes relações com a oração 

que antecede a cada uma. 
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CARGO: DENTISTA 

RESPONDA ÀS QUESTÕES 14 A 15 A PARTIR 

DA LEITURA DE SEUS  ENUNCIADOS. 

 

13)   

 

 
 

ITAÚ, feito para sua empresa. Reprodução parcial 

da propaganda. 

 

Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as 

falsas (F). 

 

 

No texto,  

 

(   ) o vocábulo "salto" conota progresso.  

(   ) os termos "negócio" e "empresa" adquirem 

diferentes significados: o primeiro refere-se a 

ações geradoras de lucro e o segundo 

evidencia o espaço materializado.  

(   ) a   expressão   "um   pulinho"   evidencia   a   

ideia   de proximidade.  

(  ) os vocábulos "grande" e "pulinho" são 

qualificadores, respectivamente, de "salto" e 

"empresa". 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a 

 

(A) F-F-V-V 

(B) V-V-V-F  

(C) V-F-V-F 

(D) V-F-V-V 

 

14) Atente para o quadrinho a seguir: 

 

 

JEAN. Encomenda. Folha de S. Paulo, São Paulo,. Opinião. 

Marque V ou F conforme sejam as afirmações 

verdadeiras ou falsas. 

 

(   )  Os dois quadros evidenciam ações 

contrastantes, ainda que com o mesmo título.  

(  ) O uso dos vocábulos "um" e "uma", no 

primeiro quadro, articulados com os signos 

não-verbais, sugere obras ainda não 

concretizadas.  

(  )  O uso dos determinantes "o" e "a", no 

segundo quadro, confere imprecisão ao que é 

encomendado.  

(   ) A forma verbal "quero", no contexto do 

segundo quadro, traduz um ato volitivo 

ancorado no poder econômico.  

(  )  O tipo de receptores da "encomenda", no 

segundo quadro, evidencia um meio ilícito de 

aquisição de obra de arte. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a 

 

(A) V-F-V-F-V      

(B) V-V-F-F-V  

(C) V-V-F-V-V 

(D) V-V-V-F-F 

 

 

15) Com relação a colocação pronominal, assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) Quando se trata de comida, ele é um “expert”. 

(B) De modo algum me afastarei daqui. 

(C) Sempre me dediquei aos estudos. 

(D) Me senti envergonhada e traída. 
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CARGO: DENTISTA 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

16) Analise as afirmativas abaixo com relação a 

Vulnerabilidade: 

 

I- Vulnerabilidade é definida como uma falha no 

projeto, implementação ou configuração de 

um software ou sistema operacional que, 

quando explorado por um atacante, resultada 

na violação da segurança de um computador. 

II- Existem casos onde um software ou sistema 

operacional pode conter uma vulnerabilidade 

que permite sua exploração remota, ou  seja, 

através da rede. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

17) A opção Propriedades do Internet Explorer 

11 está localizado na guia: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Exibir. 

(C) Ferramentas. 

(D) Editar. 

 

18) O uso da assinatura digital utiliza uma chave 

pública de quem envia para sua garantia. A 

propriedade adicional no uso da assinatura 

digital é: 

 

(A) Legalidade. 

(B) Irrefutabilidade. 

(C) Integridade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) A opção SmartArt do MS Word 2010 está 

localizado na guia: 

 

(A) Página Inicial. 

(B) Layout de Página. 

(C) Inserir. 

(D) Referências. 

 

20) No MS Excel 2010 ao salvar uma planilha, o 

tipo de arquivo padrão é: 

 

(A) .XLS 

(B) .XLSX 

(C) .XSL 

(D) .XSLX 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 

21) No programa de saúde da família a ideia de 

atenção à saúde pode ser definida como: 

 

(A) Uma estratégia do governo de tratar as 

doenças; 

(B) Um controle das principais enfermidades; 

(C) Uma estratégia centrada no individuo e não 

na sociedade; 

(D) Ações que visam promover, prevenir e 

recuperar de forma integral a saúde dos 

indivíduos e da família; 

 

22) A Política Nacional de Humanização foi criada 

em 2003 pelo Ministério da Saúde visando: 

 

(A) Criação de mais programas assistencialistas; 

(B) Atuar de forma transversal às demais políticas 

de saúde, a fim de impactá-las e interferir na 

qualificação e gestão do SUS; 

(C) Desenvolvimento de ações verticais; 

(D) Distribuição de material educativo; 

 

23) Assinale a alternativa que indica as 

características do Programa de Saúde da 

Família: 

 

(A) Promoção de saúde, assistência curativa, 

tratamento de principais enfermidades; 

(B) Promoção de saúde, assistência básica, 

prevenção; 

(C) Integral com assistência curativa 

multiprofissional; 

(D) Igualdade a todos e recuperação de saúde;  

 

24) Considerado porta de entrada do Sistema 

Único de Saúde: 

 

(A) UPA – Unidade de Pronto Atendimento; 

(B) Atenção básica em saúde; 

(C) Hospitais de urgência e emergência; 

(D) Hospital de alta complexidade; 

 

25) Não corresponde a uma diretriz do SUS: 

 

(A) Centralização; 

(B) Equidade; 

(C) Participação da comunidade; 

(D) Controle social; 
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CARGO: DENTISTA 

26) Quando um paciente é encaminhado para um 

atendimento de maior grau de complexidade é 

denominado: 

 

(A) Contra referência; 

(B) Referência; 

(C) Igualdade; 

(D) Equidade; 

 

 

27) Qual fórceps indicado para exodontia de molar 

inferior com coroa íntegra: 

 

(A) 18; 

(B) 150; 

(C) 69; 

(D) 17; 

 

 

28) Paciente se apresenta ao clínico com um 

abscesso de origem odontogênica em região 

palatina anterior. Sua origem mais provável é 

em qual dente? 

 

(A) Incisivo central; 

(B) Incisivo Lateral; 

(C) Canino; 

(D) Primeiro pré-molar; 

 

 

29) O paciente chega ao consultório odontológico 

com a indicação de remoção do elemento 43. 

O clínico, ao realizar o exame radiográfico, 

constatou severa hipercementose e anquilose 

da raiz. A exodontia deve ser realizada por 

meio: 

 

(A) De cinzéis e martelo cirúrgico; 

(B) De alveolotomia vestibular; 

(C) De alavancas; 

(D) De seccionamento dental; 

 

 

30) Em relação à Comunicação Buco Sinusal 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) O tratamento imediato após esse acidente é a 

sutura dos bordos da mucosa; 

(B) O clínico pode realizar a Manobra de Vasalva 

para identificar o problema; 

(C) Durante a cirurgia de um primeiro pré-molar o 

cuidado deve ser maior, pois possui a maior 

proximidade com o seio maxilar; 

(D) Deve ser feito antibioticoterapia; 

 

 

31) Assinale a alternativa correta em relação o 

papel da saliva no processo de cárie dentária: 

 

(A) Protege a cavidade oral com a diminuição do 

pH; 

(B) Pacientes com xerostomia tem menor índice 

de cárie dentária; 

(C) Atua no processo de remineralização por 

possuir componentes inorgânicos; 

(D) Atuam na eliminação de microorganismos da 

placa dental, devido seus agentes 

antibacterianos; 

 

32) Em relação às restaurações indiretas assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) Mais fácil de reproduzir os contatos 

interproximais; 

(B) Indicada para restaurações amplas em dentes 

posteriores; 

(C) O cimento usado para cimentação das 

restaurações indiretas em resina composta 

devem ter como propriedade ideal baixa 

solubilidade no meio bucal; 

(D) As restaurações indiretas inlays apresentam 

uma maior preservação da estrutura dental 

em relação a restaurações diretas; 

 

33) Paciente do sexo feminino, 26 anos de idade, 

apresenta uma cavidade ocluso distal no 

dente 26, classificada como muito profunda e 

será restaurada com resina composta. Como 

deve ser realizada a proteção do complexo 

dentinho-pulpar: 

 

(A) Cimento de Ionômero de vidro + verniz; 

(B) Não necessita de proteção; 

(C) Cimento de Ca(OH)2 + cimento de Ionômero 

de Vidro +sistema adesivo; 

(D) Apenas Cimento de Ionômero de Vidro; 

 

 

34) O clínico deseja aplicar uma anestesia de 

longa duração, em um paciente saudável, 

para um procedimento de longa duração 

(cerca de 160min). Ele pode optar por: 

 

(A) Bupivacaína; 

(B) Lidocaina; 

(C) Mepivacaina sem vaso; 

(D) Prilocaína; 
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CARGO: DENTISTA 

35) Como procedimentos de biossegurança no 

atendimento clínico temos: 

 

(A) Uso de equipamento de proteção individual 

em pacientes de risco; 

(B) Desinfecção com glutaraldeído do material 

utilizado na primeira consulta; 

(C) Sempre fazer o descarte de luvas e mascara 

após o atendimento; 

(D) Se não entrar em contato com os fluidos 

bucais o material poderá ser reutilizado; 

 

36) Em relação ao Ameloblastoma julgue os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. São tumores que se originam do epitélio 

odontogênico; 

II. Possuem crescimento rápido, localmente 

invasivos; 

III. Possui 04 classificações: sólido convencional, 

unicístico, muticístico e periférico; 

IV. O tratamento varia de simples enucleação e 

curetagem a ressecção em bloco; 

 

(A) Todos corretos; 

(B) Somente item I é correto; 

(C) I, II e III corretos; 

(D) I e IV corretos; 

 

37) Em relação ao Odontoma julgue os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Dividido em Odontoma Composto e Odontoma 

Complexo; 

II. Odontomas complexos são mais comuns; 

III. A idade média de detecção de um odontoma é 

de 14 anos através de um exame radiográfico 

de rotina; 

IV. Odontoma complexo ocorre com mais 

frequência na região dos molares; 

V. O tratamento é realizado por excisão local 

simples com prognóstico excelente; 

 

(A) Todos corretos; 

(B) Somente item I é correto; 

(C) I, III, IV e V corretos; 

(D) I, II, III e V corretos; 

 

38) Assinale a alternativa que mostra, 

respectivamente, um fator etiológico e 

predisponente da doença periodontal: 

 

(A) Placa dental e sangramento; 

(B) Biofilme e fumo; 

(C) Diabetes mellitus e trauma oclusal; 

(D) Biofilme e trauma oclusal; 

39) O flúor é responsável por uma redução 

significativa na prevalência da cárie dentária 

em crianças e adolescentes. Em relação ao 

flúor assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) O flúor retido na cavidade bucal pode ser 

absorvido através da mucosa; 

(B) Ao colocar flúor na cavidade bucal, de 

imediato uma parte reage quimicamente com 

as estruturas dentais, a maior parte é ingerida 

e pequena quantidade é absorvida 

diretamente pela corrente sanguínea; 

(C) É depositado na forma de reservatório nos 

resíduos de placa bacteriana não removidos 

pela escovação; 

(D) Uma fez incorporada à estrutura dentária, a 

fluoropatita torna o dente menos solúvel aos 

ácidos produzidos no biofilme dental; 

 

40) Entre os fatores desencadeantes da cárie 

temos dieta, microbiota e hospedeiro 

susceptível. O profissional deve orientar que 

hábitos alimentares saudáveis são 

importantes no controle e na prevenção da 

cárie. Pode-se afirmar que: 

 

(A) O profissional deve orientar os pacientes em 

relação à frequência de alimentos pegajosos e 

do alto consumo de açúcar; 

(B) O açúcar deve ser proibido para crianças em 

tratamento de cárie; 

(C) A dieta deve ser baseada na condição sócio 

econômica do paciente; 

(D) O profissional deve informar taxativamente o 

que pode ser ingerido ou não; 

 

 

 


