ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI
TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

(110) - ODONTÓLOGO ENDODONTIA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 30 (Trinta) 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.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
10

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
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 Teste Seletivo 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 Teste Seletivo.
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 Teste Seletivo.
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) 3025-1017
E-mail: ima.uniao2018@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI

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

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.

Mendigo

1

Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma

2

nota tão suja e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou

3

a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse:

4

- Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos. Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O

5

importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira.

6

Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais:

7

- O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. Nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só.

8

Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura (aliás, com invulgar pertinência para um

9

mendigo), mas isso, a seu ver, não queria dizer nada:

10

- O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os

11

futuros presidentes serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi

12

um homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: então ele virou ruim.

13

Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também

14

ele era um sujeito ordinário como os outros:

15

- O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito

16

físico nenhum e até que não posso me queixar da saúde.

17

Tirei do bolso uma nota de cinquenta e lhe ofereci pela sua franqueza.

18

- Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar,

19

mas o senhor também no fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem

20

de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele?

PAULO MENDES CAMPOS.

CARGO: ODONTÓLOGO ENDODONTIA (110)
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01) De acordo com as ideias do texto, marque a

alternativa incorreta:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

04) A conjunção destacada na frase: “Vai me

desculpar, mas o senhor também no fundo é
igualzinho aos outros” indica relação de:

(A) O mendigo não era analfabeto, pois lia as

notícias do jornal e sabia conversar sobre elas.
(B) Segundo o mendigo, ele não acredita nos
homens da imprensa porque eles mentem
muito.
(C) O pessimismo do mendigo era por ele ser um
homem solitário e com uma saúde frágil.
(D) Para o mendigo, o único homem que bom foi
Jesus Cristo.

(A) adversidade.

02) Leia as afirmações abaixo:

(A) Eu estava diante de uma banca de jornais na

I.

(B) O Brasil ainda não teve um homem que

(B) explicação.
(C) causa.
(D) concessão.
05) O verbo destacado encontra-se conjugado no

pretérito imperfeito do modo subjuntivo na
alternativa:

Avenida...
Ruínas e saúde seguem a regra de acentuação
dos hiatos tônicos.
II. Notícias e pertinência seguem a regra de
acentuação das paroxítonas terminadas em
ditongo, seguidos ou não de s.
III. As palavras aliás, só e até são acentuadas pela
regra das oxítonas terminadas em a, e, o,
seguidas ou não de s.
IV. Físico e ordinário são acentuadas pela regra
das proparoxítonas.
Estão corretas:
(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) III e IV, apenas.
03) Na frase “Meu pai, por exemplo, foi um homem

bastante bom” a vírgula se justifica por separar:
(A) Aposto explicativo.
(B) Adjunto adverbial.
(C) Termo intercalado.
(D) Expressão explicativa.

CARGO: ODONTÓLOGO ENDODONTIA (110)

prestasse.
(C) ...até que não posso me queixar da saúde.
(D) Houve um homem de fato bom.
06) Assinale a alternativa correta em relação à

colocação do pronome oblíquo átono, de
acordo com a norma culta da língua:
(A) Me fizeram esperar por duas horas para

realizar o exame de sangue.
(B) Há políticos que decepcionam-nos.
(C) Daremos-lhe nova oportunidade.
(D) Pouco se sabe sobre a existência de vida em
outros planetas.
07) De acordo com as regras da norma culta, o

acento grave, indicador de crase,
empregado corretamente na alternativa:

foi

(A) Retornei à casa de meus pais.
(B) Ficaram frente à frente para discutir o

problema.
(C) Estamos dispostos à trabalhar no feriado.
(D) Recorreram à mim para resolver o assunto.
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08) Transpondo para a voz passiva a oração: “A

Prefeitura aceitou o seu projeto de reforma da
escola”, obtém-se a forma verbal:
(A) Aceitou-se.
(B) Era aceito.
(C) Teria sido aceitado.
(D) Foi aceito.
09) A oração cujo sujeito é inexistente (oração sem

sujeito) encontra-se na alternativa:
(A) No sábado, iremos ao baile de formatura de

meu irmão.
(B) Precisa-se de vendedores com experiência.
(C) Chegaram os atletas contratados pelo clube.
(D) Já faz seis meses que estive m Fortaleza.

14) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas

das
palavras
CORRETAMENTE:

estão

destacadas

(A) lindo, menino
(B) amigo, maneira
(C) regular, martelo
(D) noite, lâmpada
15) Marque a alternativa em que a palavra está

escrita de forma INCORRETA:
(A) Rebuliço.
(B) Tabuada.
(C) Abolição.
(D) Intupido.

10) O antônimo da palavra “atrapalhar” é:
(A) confundir
(B) auxiliar
(C) perturbar
(D) embaraçar
11) Os antônimos de bom e começar são

respectivamente:
(A) mal – acabar
(B) mal – reiniciar
(C) mau – terminar
(D) mau - iniciar
12) Assinale a forma correta de dividir as sílabas da

palavra “escoteiro”:
(A) es-co-tei-ro
(B) es-co-te-iro
(C) esco-tei-ro
(D) es-co-te-i-ro
13) Na palavra “remendados”, a sílaba tônica é:
(A) re
(B) da
(C) dos
(D) men

CARGO: ODONTÓLOGO ENDODONTIA (110)
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) As Conferências de Saúde e os Conselhos de

Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em:
(A) Projeto.
(B) Decreto de lei.
(C) Ata de reunião.
(D) Regimento próprio, aprovadas pelo respectivo

QUESTÕES DE 16 A 20
(C) As entidades filantrópicas e as com fins

lucrativos terão preferência para participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(D) Aos
proprietários,
administradores
e
dirigentes de entidades ou serviços
contratados é vedado exercer cargo de chefia
ou função de confiança no Sistema Único de
Saúde (SUS).

conselho.
19) A destinação de recursos públicos para
17) À direção estadual do Sistema Único de Saúde

(SUS) compete:

auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos é:

(A) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos

(A) Permitida.

serviços privados de saúde.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde
(SUS).
(C) Normatizar complementarmente as ações e
serviços públicos de saúde no seu âmbito de
atuação.
(D) Definir e coordenar os sistemas de redes
integradas de assistência de alta complexidade.

(B) Vedada.

18) Sobre

a participação complementar dos
serviços privados no Sistema Único de Saúde
(SUS), marque a alternativa incorreta:

(C) Amparada por lei.
(D) Obrigatória.
20) “É a garantia de atenção à saúde por parte do

sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a
universalidade, o indivíduo passa a ter direito
de acesso a todos os serviços públicos de saúde,
assim como àqueles contratados pelo poder
público. Saúde é direito de cidadania e dever do
Governo: municipal, estadual e federal. “
O princípio do Sistema único de Saúde (SUS)
descrito acima é:

(A) Os critérios e valores para a remuneração de

(A) Universalidade.

serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
(B) Na fixação dos critérios, valores, formas de
reajuste e de pagamento da remuneração
aludida neste artigo, a direção nacional do
Sistema Único de Saúde (SUS) deverá
fundamentar seu ato em demonstrativo
econômico-financeiro que garanta a efetiva
qualidade de execução dos serviços
contratados.

(B) Descentralização.

CARGO: ODONTÓLOGO ENDODONTIA (110)

(C) Equidade.
(D) Integralidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Visando facilitar a chegada dos instrumentos

endodônticos no terço apical dos canais
radiculares, atualmente preconiza-se um
preparo:

QUESTÕES DE 21 A 30
25)

A utilização da broca endo-z tem como
principal objetivo:
(A) A realização da forma de contorno durante a

22) O isolamento absoluto em endodontia:

abertura coronária.
(B) Realizar o teste de cavidade, determinando
presença ou não de vitalidade pulpar.
(C) Procurar a embocadura dos canais radiculares.
(D) A remoção do teto da câmara pulpar, com
menor risco de perfuração ou rasgo do
assoalho da mesma

(A) É recomendado apenas em casos de necrose

26) Os instrumentos endodônticos de Níquel

pulpar.
(B) É recomendado apenas em casos de dentes
posteriores.
(C) É recomendado em qualquer caso.
(D) É recomendado apenas em casos de vitalidade
pulpar.

Titânio acionados a motor quando comparados
aos instrumentos manuais de aço-inoxidável
apresentam, exceto:

(A) Escalonado sequencial.
(B) Ápice – coroa.
(C) Coroa – ápice.
(D) Escalonado intercalado.

(A) Maior flexibilidade.
(B) Maior força de restauração.
(C) Maior resistência torcional.

23) Paciente sofreu traumatismo dentário no

elemento 11, não havendo nenhuma fratura
coronária e não causando nenhum contato da
polpa com o meio bucal. Após um ano,
constata-se radiograficamente a presença de
lesão periapical no elemento traumatizado, o
que
demonstra
o
envolvimento
de
microrganismos no processo. Diante deste
contexto, nos encontramos diante um caso de:
(A) Anacorese.
(B) Necrose asséptica.
(C) Pulpite irreversível assintomática.
(D) Apicigênese.
24) Um cimento endodôntico ideal, deve:

(D) Maior resistência à fadiga.
27) Os sistemas endodônticos acionados a motor

que trabalham com movimento reciprocante:
(A) Alternam movimentos no sentido horário e

anti-horário com mesma amplitude.
(B) Alternam movimentos no sentido horário e
anti-horário como no movimento oscilatório.
(C) Alternam movimentos no sentido horário e
anti-horário com amplitudes diferentes.
(D) Alternam movimentos no sentido horário e
anti-horário, cortando nas duas direções.
28) O teste elétrico de vitalidade pulpar pode

indicar, exceto:

(A) Ser radiolúcido.

(A) Presença de necrose pulpar.

(B) Não apresentar capacidade escoamento.

(B) Presença de pulpite.

(C) Possuir estabilidade dimensional.

(C) Presença de vitalidade pulpar.

(D) Não ser inerte.

(D) Todas as opções acima.

CARGO: ODONTÓLOGO ENDODONTIA (110)
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29) Uma eventual opção pelo Hipoclorito de Sódio

como solução irrigadora, frente à Clorexidina,
ocorre devido principalmente:
(A) A capacidade do Hipoclorito de Sódio de

dissolver matéria inorgânica.
(B) A capacidade do Hipoclorito de Sódio de
dissolver matéria orgânica e inorgânica.
(C) A capacidade do Hipoclorito de Sódio não ser
tóxico em contato com tecido vivo.
(D) A capacidade do Hipoclorito de Sódio de
dissolver matéria orgânica.
30) Se existe lesão periapical, então existe, exceto:
(A) Microrganismo no processo.
(B) Um processo crônico.
(C) Um processo asséptico.
(D) Reação do sistema imune do paciente.

CARGO: ODONTÓLOGO ENDODONTIA (110)
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