ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisales@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO
RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
Que país é este?
Para Raimundo Faoro
.................................................
1. Uma coisa é um país,
2. outra um fingimento.
3. Uma coisa é um país,
4. outra um monumento.
5.
6.

Uma coisa é um país,
outra o aviltamento.

7.
8.

Este é o país do descontínuo
onde nada congemina,

9. e somos índios perdidos
10. na eletrônica oficina.
11. Nada nada congemina:
12. a mão leve do político
13. com nossa dura rotina,
14. o salário que nos come
15. e nossa sede canina,
16. a esperança que emparedam
17. e a nossa fé em ruína,
18. nada nada congemina:
19. a placidez desses santos
20. e nossa dor peregrina,

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

21. e nesse mundo às avessas
22. - a cor da noite é obsclara
23. e a claridez vespertina.
.............................................................................................
24. Vivo no século vinte, sigo para o vinte e
um
25. ainda preso ao dezenove
26. como um tonto guarani
27. e aldeado vacum. Sei que daqui a pouco
28. não haverá mais país.
29. País:
30. loucura de quantos generais a cavalo
31. escalpelando índios nos murais,
32. queimando caravelas e livros
33. - nas fogueiras e cais,
34. homens gordos melosos sorrisos
comensais
35. politicando subúrbios e arando votos
36. e benesses nos palanques oficiais.
37.
38.
39.
40.

Leio, releio os exegetas.
Quanto mais leio, descreio Insisto?
Deve ser um mal do século
- se não for um mal de vista

41. Já pensei - é erro meu. Não nasci no
tempo certo
42. Em vez de um poeta crente
43. sou um profeta ateu
44. Em vez da epopeia nobre,
45. os de meu tempo me legam
46. como tema
47. - a farsa
48. e o amargo riso plebeu.
SANT'ANNA, Affonso Romano de. Que país é
este? Rio de Janeiro: Rocco, 1990. p. 11, 14,
16-7.
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01) No texto, o sujeito poético

06) Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:

A) revolta-se contra toda sorte de autoritarismo
alienante e castrador.
B) revela-se desiludido diante de um mundo adverso.

A) A expressão "índios perdidos" (v. 9) exerce a mesma
função sintática que "país" (v. 28).
B) As expressões "em ruína" (v. 17) e "às avessas" (v.
21) exprimem circunstâncias.

C) inverte valores na apresentação da realidade.
D) surpreende-se em face do incomum.
02) Em relação ao texto, é CORRETO afirmar que o verso
A) 7 contradiz o anterior.
B) 19 é uma consequência do 17.
C) 35 exprime um tom crítico-irônico.
D) 40 encerra uma constatação.
03) Na afirmação “a esperança que emparedam” (v.16)
consiste em uma figura de linguagem denominada
A) Metonímia
B) Hipérbole
C) Catacrese
D) Metáfora
04) A alternativa em que a palavra indicada pode
substituir, sem prejuízo de significado, o termo
transcrito à esquerda é
A) "exegetas" (v. 37) – intérpretes.
B) "placidez" (v. 19) - inércia.
C) "benesses" (v. 36) - benfeitorias.
D) "profeta" (v. 43) - guru.
05) Identifique as afirmativas em que há equivalência
entre o termo transcrito e o que ele conota no texto.
I. "eletrônica oficina" (v. 10)— progresso.
II. "mão leve" (v. 12)—carinho.
III. "come" (v. 14) — destruição.

C) As expressões "de vista" (v. 40) e "de meu tempo" (v.
45) complementam o nome.
D) Os termos "Nada" (v. 11) e "os do meu tempo" (v. 45)
exercem função subjetiva.
07) Sobre os termos "nos" (v.14) e "me" (v. 45), é
CORRETO afirmar:
A) Complementam o verbo.
B) Completam o sentido de um nome.
C) Sintaticamente o primeiro é adjunto adnominal e o
segundo objeto indireto.
D) Modificam um verbo.
08) Há uma relação de proporção na afirmativa
A) “Quanto mais leio, descreio Insisto?” (v.38).
B) “Já pensei - é erro meu.” (L.41).
C) “Em vez de um poeta crente” (v.42) / “sou um
profeta ateu” (v.43).
D) “Deve ser um mal do século” (v.39) / - se não for um
mal de vista” (v.40).
09) O fragmento que apresenta uma oração com função
adjetiva é
A) “onde nada congemina” (v.8).
B) “- a cor da noite é obsclara” (v.22).
C) “Leio, releio os exegetas.” (v.37).
D) “que daqui a pouco não haverá mais país.” (v.27/28).
10) Sobre os elementos linguísticos que compõem o
texto, é CORRETO afirmar

IV. "preso" (v. 25) — vínculo.
V. "melosos" (v. 34) — desvelo.

A) “nasci” (v.41) e “Vivo” (v.24) têm regências
diferentes.

São verdadeiras as afirmativas
A) I, II e IV.
B) I, III e IV.
C) II, III e V.
D) III, IV e V.

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

B) “a farsa” (v.47) completa o verbo.
C) “A preposição “para” (v.24) tem valor semântico de
finalidade.
D) “País” (v.29) é acentuada por ser palavra oxítona
termina em “-i” seguido de “-s”.
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11) Leia o trecho abaixo:
“Sei que daqui a pouco / não haverá mais país.”
(V.27/28).
Da frase em destaque, é CORRETO afirmar:
A) O período é composto de orações independentes.
B) A primeira oração tem sujeito indeterminado, a
segunda, predicado verbal.
C) A forma verbal “Sei” tem regência diferente da forma
verbal “haverá”.
D) Se o verbo “haver” for substituído por “existir” o que
era complemento no primeiro para a ser sujeito do
segundo.
12) Pertence à mesma classe gramatical de “os”, em “os
de meu tempo” (v.45), o vocábulo da alternativa
A) “um” (v.1.).
B) “o” (v.6).
C) “Este” (v.7).
D) “e” (v.9).
13) No texto
A) “às avessas” (v.21) é modificador de “mundo” (v.21).
B) “crente” (v.42) é sinônimo de “ateu” (v.43).
C) “como” (v.26) pode ser substituído por “conforme”
sem apresentar alteração semântica.
D) “vespertina” (v.23) faz alusão a algo que ocorre na
manhã.
14) É exemplo de predicado verbo-nominal
A) “Uma coisa é um país” (v.1).
B) “sigo para o vinte e um /ainda preso ao dezenove”
(v.24/25).
C) “Vivo no século vinte.” (v.24).
D) “nada nada congemina” (v.18).
15) No texto, a palavra “ainda” (v.25)
A) É perfeitamente dispensável no período por ser uma
partícula de realce.
B) Expressa uma ideia de modo como se encontra o eulírico.
C) Indica uma alternância entre o passado e o presente.
D) Exprime uma noção de tempo de tempo relacionada
ao passado.
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
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INFORMÁTICA
16) Analise a imagem abaixo da Planilha Microsoft Excel
e responda o item seguinte:

QUESTÕES DE 16 A 20
A) Todos os itens estão incorretos.
B) Apenas o item I está correto.
C) Apenas o item II está correto.
D) Os itens I e II estão corretos.
19) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 10:

Quando é feita uma cópia da fórmula apresentada na
célula C2 para a célula C3, o resultado que aparecerá
em C3 será:
A) 26
B) 24
C) 10
D) 16
17) Sobre os conceitos de proteção e segurança julgue os
itens abaixo:

I-

O Explorador de Arquivos é a versão atual da
ferramenta, que em versões anteriores do Windows
8 era chamado de Windows Explorer.
II- Quando itens ocultos são exibidos no Painel de
conteúdo, os ícones dos itens ocultos ficam um
pouco esmaecidos para diferenciá-los dos itens que
não estão ocultos.
III- No Windows 10 é possível atribuir uma letra da
unidade específica para uma unidade local no
Explorador de Arquivos, mas o usuário não poderá
nomear as unidades.
A) Os itens I e II estão corretos.

I-

Spammers são pessoas que praticam o SPAM, ou
seja, que enviam diversos e-mails ou qualquer outro
tipo de mensagem para diversas pessoas, sem que
elas tenham autorizado, muitas vezes infectados com
vírus.
II- A criptografia de chave pública é também chamada
de criptografia simétrica.
III- Firewall é um dispositivo dos computadores para
estabelecer políticas de segurança em um
determinado computador ou em uma rede de
computadores.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.

B) Os itens II e III estão corretos.
C) Os itens I e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
20) É o protocolo padrão para envio de e-mails através
da internet. É um protocolo relativamente simples,
baseado em texto simples, onde um ou vários
destinatários de uma mensagem são especificados
sendo, depois, a mensagem transferida.
O protocolo citado no texto é:
A) POP3
B) HTTP
C) SMTP
D) DHCP

18) Sobre os conceitos de Internet e suas tecnologias
julgue os itens abaixo:
I-

O HTTP é um protocolo de transporte utilizado para
acessar sites.
II- O UDP é um exemplo de protocolo de transporte
utilizado na Internet.
III- O XTP é um protocolo anterior ao TCP, devido à
baixa velocidade o XTP foi deixado de lado.
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Artigos que entram em contato com a pele não íntegra,
porém, restrito às camadas da pele ou com mucosas
íntegras, são chamados de:

26) Desinfecção é o processo de eliminação ou destruição
de todos os microrganismos na forma vegetativa,
patogênicos ou não. Marque a 2ª coluna em relação a 1ª.

A) Artigos críticos

I. Desinfecção de alto nível
II. Desinfecção de nível intermediário
III. Desinfecção de baixo nível

B) Artigos semicríticos
C) Artigos não críticos
D) Instrumentais
22) Artigos destinados ao contato com a pele íntegra e
também os que não entram em contato direto com o
paciente, são chamados de:
A)
B)
C)
D)

Artigos críticos
Artigos semicríticos
Artigos não críticos
Instrumentais

23) Marque a 2ª coluna em relação a 1ª, considerando risco
e potencial de contaminação.
I. Artigos críticos
II. Artigos semicríticos
III. Artigos não críticos
( ) Esterilização
( ) Limpeza
( ) Desinfecção
Está correta a sequência:
A)
B)
C)
D)

I – III – II
II – III – I
I – II – III
III – I – II

( ) Cloro, iodóforos, fenólicos e álcoois
( ) Ácido peracético, formaldeído e glutaraldeído
( ) Compostos com quaternário de amônia
Está correta a sequência:
A) I – III – II
B) II – I – III
C) I – II – III
D) III – I – II
27) São exemplos de esterilização por meio químico,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Formaldeído
Gluteraldeído
Ácido peracético
Radiação ionizante

28) É um exemplo de esterilização por meio físico químico:
A)
B)
C)
D)

Calor seco
Plasma de peróxido de hidrogênio
Raios Gama
Vapor saturado

29) A dentição decídua apresenta:

24) São exemplos de artigos semicríticos, EXCETO:

A) 20 dentes

A)
B)
C)
D)

B) 22 dentes
C) 28 dentes
D) 32 dentes

Borracha para aspiração
Mamadeira e bico de mamadeira
Máscara de Ambú
Nebulizador

25) São exemplos de artigos não críticos, exceto:
A)
B)
C)
D)

Cabos de bisturi
Comadres e Patinhos
Otoscópio
Termômetro

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

30) Tecido mole que constitui a parte de trás do céu
da boca, é chamado de:
A) Palato mole
B) Lingua
C) Gengiva
D) Úvula
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31) Com relação à anatomia dental, está INCORRETO
afirmar:

35) São instrumentais e materiais utilizados no momento da
aplicação de selantes oclusais, EXCETO:

A) A dentina delimita a polpa e é sensível ao estímulo
doloroso.
B) A polpa é responsável pela sensibilidade e nutrição do
dente. É composta de nervos e vasos.
C) Cíngulo é uma elevação de esmalte que une duas
cúspides opostas.
D) Sulco principal é uma escavação profunda em forma de
linha na superfície dos dentes que separa as cúspides.

A)
B)
C)
D)

Analise o desenho abaixo para responder as questões 32 e 33:

Pinça para algodão
Rolos de algodão
Espelho bucal
Sonda periodontal

36) Marque a alternativa INCORRETA.
A) Todo o mobiliário dos EAOs deve ser de fácil
higienização e permitam processos adequados de
limpeza

e

descontaminação,

sendo

resistentes

a

produtos químicos de limpeza e higiene.
B) A lavagem de mãos a cada atendimento é obrigatória
apenas para o cirurgião dentista.
C) Os estabelecimentos de assistência odontológica devem
obrigatoriamente

contar

com

aparelhos

para

esterilização de instrumentais, em local reservado para
este fim.
D) Todos os integrantes da equipe de saúde bucal que, no
desenvolvimento de suas funções, trabalhem com risco
sanitário
32) Os nomes das estruturas de número 3 e 5 são,
respectivamente:
A) Dentina e osso alveolar
B) Polpa e cemento
C) Cemento e esmalte
D) Gengiva e raiz

devem

manter

atualizadas

as

vacinas

preconizadas pelo Ministério da Saúde e apresentar
comprovante caso seja solicitado pela fiscalização.
37) Os estabelecimentos de assistência odontológica devem
possuir

os

seguintes

equipamentos

de

proteção

individual para toda a equipe de saúde bucal:

33) Assinale o número da estrutura onde podemos encontrar
o cíngulo:

I - Luvas para atendimento clínico e cirúrgico, que devem ser

A) 1

II - Avental de manga longa para proteção;

B) 2
C) 3
D) 8

III - Máscaras descartáveis;

34) São elementos de uma mesa básica para a maioria dos
procedimentos clínicos, EXCETO:

descartadas a cada paciente;

IV - Óculos de proteção;

Está CORRETO:
A) I – II – III

A)
B)
C)
D)

Porta algodão
Porta matriz
Porta resíduos
Ponta de sugador descartável

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

B) I – II – III - IV
C) I – II –IV
D) I – III - IV
Página | 8

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

38) O instrumental representado abaixo é:

A)
B)
C)
D)

Pinça porta agulha
Sonda exploradora
Seringa carpule
Pinça goiva

39) O instrumental representado abaixo é:

A)
B)
C)
D)

Pinça porta agulha
Sonda exploradora
Seringa carpule
Pinça goiva

40) O instrumental representado abaixo é:

A) Colgadura
B) Sonda exploradora
C) Seringa carpule
D) Pinça goiva

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
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