ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D’ALCÂNTARA
TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
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
10

Informática

Conhecimentos Específicos

05

15

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo.
10. 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.balcantara@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D’ALCÂNTARA

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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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

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

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.
E a bolsa masculina?
Vou a um encontro formal. Boto paletó e gravata. E começo a encher os bolsos: chaves, celular, caneta, cartões de
crédito e de visita, carteira, documentos pessoais e do carro, talão, óculos de sol, lenço, iPod — ninguém é de ferro.
Em minutos meu terno estufa. O botão do paletó não fecha por causa do celular. Meu traseiro fica quadrado devido
aos documentos acomodados nos bolsos de trás. A calça, por causa do peso, escorrega pela barriga, que salta sobre
o cinto! E minha elegância desaparece! Pior: dali a pouco tudo se confunde. Para achar algum desses itens, vasculho
o interior de minhas roupas com os dedos. Vou pegar a caneta e retiro as chaves.
O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa é a verdade. As sortudas das mulheres têm as bolsas. A bolsa
feminina equivale à caixa-preta do avião. Só se sabe o que há lá dentro após uma investigação minuciosa. São itens
variados, que vão de maquiagem a tíquetes de passagens antigas e fotos de entes queridos amassadas. Mas é
confortável. A proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá dentro. Resgata quando houver necessidade. Mesmo
se for preciso espalhar o conteúdo no sofá. E, em casos extremos, chamar o Corpo de Bombeiros!
A bolsa masculina já esteve em moda. Não me refiro à época dos hippies barbudões com horrendos artefatos de
couro cru e sandálias nos pés. Houve um tempo em que homens usavam bolsas elegantes. Recheadas de inutilidades,
mas, apesar dessa contradição, úteis. Grandes grifes ainda produzem bolsas masculinas. Poucos as usam.
As pochetes são práticas, mas ganharam fama de cafonas. Confesso: tenho horror! Existe imagem mais brega do
que a de um barrigudo com o botão aberto no umbigo e uma pochete estufada no cinto?
Os executivos preferem as pastas. Elas costumam oferecer compartimentos para laptop, documentos variados, bloco
de notas, remédios, três ou quatro celulares, enfim... tudo! Tais quais as bolsas femininas, abrigam mistérios. Só
são esvaziadas de tempos em tempos, diante de uma ameaça de divórcio, por exemplo. Com frequência, moscas,
vespas e até aranhas secas são encontradas entre a papelada.
Pastas são sérias demais. Não combinam com um jeans informal, uma camiseta leve e tênis. E o pior: é muito fácil
esquecê-las. Ou vê-las arrebatadas pelas mãos de um larápio. Hoje em dia, perder um laptop ou celular pode se
transformar em prejuízo irremediável. Vão embora os contatos comerciais, endereços, enfim... a vida toda!
Alguns preferem mochilas. Executivo de terno e gravata com mochilinha de lona nas costas é uó. Livros, laptop,
documentos, perfumes, desodorantes, cuecas limpas e até sujas no caso de viagens rápidas lutam para se acomodar
dentro da lona. Eu já imagino: o executivo marca uma reunião com o presidente de um banco para pedir um
empréstimo. Vai pegar o laptop para mostrar o projeto. E retira uma cueca, a escova e a pasta de dentes!
Os papas da moda masculina vivem discutindo o número de botões de paletós, a largura das lapelas, se as barras
são para dentro ou fora. Redesenham relógios que se tornam cada vez mais inúteis em um mundo onde se veem as
horas no celular. Mas ninguém propõe uma solução radical para a roupa do homem.
A volta da bolsa é apenas um item. Enquanto a moda feminina evolui e se transforma a cada ano, a masculina marca
passo. Olho as vitrines dos shoppings e tudo é semelhante ao ano passado. Fico pensando: quando algum estilista
oferecerá uma mudança radical, capaz de fazer a cabeça de todos nós e tornar o traje masculino realmente prático
e confortável?
Adaptado
Walcyr Carrasco
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01) Considerando as ideias apresentadas pelo autor,
conclui-se que seu principal objetivo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
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06) Observe, com atenção, a tirinha a seguir:

Informativo.
Narrativo.
Persuasivo.
Descritivo.

02) As citações abaixo apresentam um efeito de
sentido figurado, exceto:
(A) “Pastas são sérias demais. Não combinam com
um jeans informal, uma camiseta leve e tênis.”
6º§
(B) “Tais quais as bolsas femininas, abrigam
mistérios.” 5º§
(C) “As pochetes são práticas, mas ganharam fama de
cafonas.” 4º§
(D) “O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa
é a verdade.” 2º§
03) São características da linguagem empregada no
texto, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Linguagem simples e coloquial.
Texto com marcas de oralidade.
Emprego de linguagem conotativa.
Predomínio da linguagem culta e formal.

04)
“Para achar algum desses itens, vasculho o interior de
minhas roupas com os dedos.” 1º§
A relação de ideia estabelecida na oração sublinhada
é de:
(A) Finalidade.
(B) Explicação.
(C) Conclusão.
(D) Causa.
05) Marque a alternativa que não apresenta erro
ortográfico.
(A) Moramos há cerca de três quadras do shopping.
(B) Walcyr Carrasco escreveu suas percepções a
cerca da bolsa masculina.
(C) Meu gosto por bolsas é muito a fim de todos os
meus amigos.
(D) Sua bolsa está mal organizada para a viagem de
amanhã.
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https://www.google.com
Assinale a alternativa que justifica o uso correto dos
“porquês” na tirinha acima.
(A) A forma “por que” é inserida no início da frase,
sendo possível sua substituição pelas expressões
“por qual razão”,
“por qual motivo” e variantes.
(B) A forma “porque” não é acentuada por se

tratar de um substantivo que está no início da
frase.
(C) Os dois porquês são utilizados como
conjunções, sendo o primeiro separado
porque está no final do período, e o segundo,
no início da frase.
(D) A forma “por que” é assim escrita, pois está
no início da frase interrogativa; a segunda
forma “porque” é uma conjunção.
07) “Com frequência, moscas, vespas e até aranhas
secas são encontradas entre a papelada.” 5º§
A palavra destacada nessa frase apresenta o mesmo
processo de formação de:
(A) Empapelar.
(B) Infelizmente.
(C) Felizmente.
(D) Papel.
08) “(...) capaz de fazer a cabeça de todos nós e
tornar o traje masculino realmente prático e
confortável?” 9º§
A palavra acima destacada é classificada como:
(A) Advérbio.
(B) Substantivo.
(C) Verbo.
(D) Adjetivo.
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09) Assinale a opção com frase na voz passiva.
(A) Trata-se de mochilas de lona para executivos.
(B) Vendem-se bolsas masculinas práticas e
confortáveis.
(C) O escritor apresenta grande capacidade
persuasiva nos seus textos.
(D) Muitos executivos preferem a pasta.
10)
“Vou a um encontro formal. Boto paletó e gravata.”
1º§
O sujeito das orações acima é classificado como:
(A) Indeterminado.
(B) Sujeito inexistente.
(C) Determinado – elíptico.
(D) Determinado – composto.

INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 11 A 15
11) Os softwares utilizados para fazer outros
programas são chamados de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aplicativos
Utilitários
Sistemas operacionais
Linguagens de programação

12) No Excel, a função que calcula o número de
células não vazias em um intervalo que
corresponde a uma determinada condição é
chamada de:
(A)
(B)
(C)
(D)

CONT.NUM
PROCV
CONT.VALORES
CONT.SE
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13) Assinale a alternativa que se refere a descrição e
função dos termos descritos abaixo:

I. É um dos serviços mais importantes da internet.
É um sistema de gerenciamento de nomes
hierárquico e distribuído e responsável pela
conversão do nome das páginas web para
endereços IP.
II. É utilizado na web para acesso de arquivos
remotos, e em servidores de arquivos locais em
uma empresa. Quando estamos fazendo o
download de um arquivo, normalmente
utilizamos esse protocolo.
(A)
(B)
(C)
(D)

I. FTP; II. HTTP
I.DNS; II. FTP
I. SSH; II. SMTP
I.SMTP; II. DNS

14) Assinale a alternativa que preenche as lacunas do
texto abaixo:
Enquanto o _______________ faz a análise na memória
do computador checando tudo que é aberto o
___________ trabalha integrado e garante que nenhuma
comunicação maliciosa de rede como novos vírus ou
tentativas de invasão por hackers chegue até seu
computador.
(A)
(B)
(C)
(D)

firewall; antivírus
firewall; antimalware
antivírus; firewall
antivírus; backup de segurança

15) Em documentos compostos por diversas páginas
e seções, é interessante um índice/sumário para
facilitar ao leitor encontrar o conteúdo desejado
de forma mais facilitada. Em qual guia do
Microsoft Word encontramos essa opção?
(A)
(B)
(C)
(D)

Design
Referências
Layout
Correspondências
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) No vestíbulo da boca, encontramos pregas
mucosas que unem a mucosa à gengiva dos lábios
e da bochecha. Essas pregas recebem o nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Junção mucogengival.
Mucosas alveolar.
Freios labiais superior e inferior.
Fórnice do vestíbulo.

17) A notação dentaria é empregada para se
representar os números de dentes existentes em
cada espécie animal de uma maneira gráfica
resumida. De acordo com o Sistema de notação
dental da Organização Internacional de
Padronização (ISO), na notação dental
permanente, os dentes 33 e 44, são assim
denominados:
(A) Canino Inferior Esquerdo e Primeiro Pré-Molar
Inferior Direito.
(B) Incisivo Lateral Superior Esquerdo e Canino
Inferior Direito.
(C) Canino Superior Esquerdo e Segundo Pré-Molar
Inferior Direito.
(D) Primeiro Pré-Molar Inferior Esquerdo e Incisivo
Lateral Inferior Direito.
18) Julgue se as afirmações abaixo a respeito de
câncer bucal são verdadeiras e em seguida
marque a alternativa correta:
I. Tumores de lábio possuem evolução clínica
diferente dos carcinomas de boca, que por sua vez
se assemelham dos tumores de orofaringe,
mesmo todos sendo carcinomas.
II. A definição de eritroplasia segundo a
Organização de Saúde Mundial (OMS) é uma
lesão branca que pode ser removida por simples
raspagem e que, clínica e histologicamente, não
se assemelha a nenhuma outra lesão.
III. Tumores mesenquimais possuem melhor
prognóstico quando acometem pessoas adultas.
Por outro lado, os tumores epiteliais evoluem
mais agressivamente nos pacientes adultos. O
contrário ocorre nos pacientes jovens e crianças.
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QUESTÕES DE 16 A 30
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmação I é verdadeira.
Somente a afirmação II é verdadeira.
Somente a afirmação III é verdadeira.
As afirmações I, II e III não são verdadeiras.

19) De acordo com os National Institutes of Health
(NIH) (Instituto Nacional de Saúde), mais de um
terço daqueles que são HIV-positivo sofrem de
problemas de saúde bucal que são resultado direto
de sua condição. A Leucoplasia pilosa,
caracteriza-se por:
(A) Produz aftas esbranquiçadas na língua e no
interior da boca. Pode ser eliminado, mas com
possível sangramentos. É causado por um fungo
chamado Candida que está, na realidade, presente
em pequenas proporções nas bocas de todo
mundo, mas em pessoas com HIV, o quadro pode
piorar além do esperado. Ela pode ser curada com
medicamentos antifúngicos, mas pode retornar
mais tarde.
(B) Causa o surgimento de manchas esbranquiçadas
de aspecto capilar na superfície de sua língua.
Elas podem ser dolorosas e podem afetar seu
paladar também. Essa condição é devida ao vírus
Epstein-Barr, o mesmo vírus que causa a
mononucleose. Ele normalmente afeta pessoas
com sistema imunológico enfraquecido.
(C) É causada por uma má higiene bucal, o que
permite que as bactérias se acumulem ao longo da
linha da gengiva. Essas bactérias irritam as
gengivas e fazem com que elas fiquem
avermelhadas, inchadas e um pouco doloridas se
deixadas sem tratamento. Pessoas que são HIVpositivas a desenvolvem com maior facilidade do
que aqueles com sistemas imunológicos
saudáveis e a inflamação pode se tornar um
problema crônico.
(D) Podem se desenvolver em qualquer local do
interior da sua boca. Não são dolorosas, mas se
parecem com leves protuberâncias ou com o
surgimento de uma ou muitas manchas. Elas são
causadas pelo vírus papiloma humano (HPV) e
são muito mais comuns entre aqueles que são
HIV-positivos do que na população em geral.
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20) Apesar da diversidade microbiana, poucas
espécies estão relacionadas à doença cárie, como
Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e
Lactobacillus, pois possuem as características
específicas para participar do processo da doença.
A característica glicocálice, implica em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sobreviver em meio ácido.
Capacidade de adesão às estruturas dentárias.
Formar reservas de nutrientes.
Produzir ácidos a partir da fermentação dos
carboidratos da dieta.

21) O polimento do amálgama é efetuado com
instrumentos e pós abrasivos que atritam a
superfície metálica. O atrito se transforma em
calor, que pode ser transmitido facilmente por
uma restauração de amálgama até a polpa, tal fato
pode provocar a morte pulpar e desvitalizar o
dente. Além disso, acima de 60ºC haverá afluxo
de mercúrio com aumento da possibilidade de
desintegração, corrosão e fratura do amálgama.
Portanto, todas as alternativas que reduzam a
geração de calor são imprescindíveis nessa
técnica operatória, entre elas:
(A) Os instrumentos e pós abrasivos devem ser
utilizados na ordem crescente de abrasividade.
(B) É indicado o uso de turbinas de alta rotação.
(C) A pressão deve ser intermitente.
(D) A carga de aplicação deve ser mais alta.
22) O amálgama dental é um material restaurador
muito utilizado na odontologia, sendo um
material clínico altamente bem-sucedido, tendo
uma boa relação custo-benefício. Nas afirmações
abaixo a respeito da utilização da amálgama,
assinale àquela que não é verdadeira:
(A) O correto proporcionamento de liga/mercúrio é
ideal para formar uma massa de amálgama ideal
para ser inserida no preparo cavitário.
(B) Durante a manobra de condensação, o
profissional deverá remover o máximo possível
de mercúrio excedente, utilizando uma bolinha de
algodão presa à pinça clínica.
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(C) Após a mistura do amálgama com o mercúrio
líquido, esse amálgma alcança uma plasticidade
que permite ser inserido ou condensado no
preparo cavitário do dente.
(D) Depois de completado o ciclo de condensação,
que leva em torno de 8 a 10 segundos, o material
deve ser dispensado em uma cuba e levado à boca
do paciente através de um porta-amálgama, sendo
triturado na cavidade através de calcadores.
23) Os potes Dappen referem-se a:
(A) Recipientes pequenos para colocação de
materiais como flúor, resina acrílica e outros,
podendo ser de vidro, plástico ou silicone.
(B) Manipulação de alginato e gesso.
(C) Local onde se depositam os instrumentais
esterilizados.
(D) Recipientes maiores para colocação de soro,
álcool iodado, etc., e variam de forma e tamanho,
conforme a aplicação.
24) Assinale a alternativa que caracteriza as ações de
saúde bucal nos Programas de Saúde da Família:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tem como público alvo escolares de 06 a 14 anos.
Equipe multidisciplinar.
Uma das metas é a conscientização dos pais.
Atenção precoce.

25) Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre
sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do
Técnico em Saúde Bucal:
(A) Participar das ações educativas atuando na
promoção da saúde e na prevenção das doenças
bucais
(B) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a
prevenção das doenças bucais por meio da
aplicação tópica do flúor, conforme orientação do
cirurgião-dentista
(C) Participar na realização de levantamentos e
estudos epidemiológicos,
(D) Adotar medidas de biossegurança visando ao
controle de infecção.
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26) O SUS – Sistema Único de Saúde quando
desenvolve ou estimula projetos e ações
direcionadas especificamente aos jovens, às
mulheres, aos idosos, aos portadores do HIV e de
outras moléstias e enfermidades, às gestantes, aos
consumidores de drogas, e aos portadores de
distúrbios mentais, está colocando em prática:
(A)
(B)
(C)
(D)

O princípio da multidisciplinaridade.
O princípio da proporcionalidade.
O princípio da integralidade.
O princípio da totalidade.

27) O diagnóstico de aftas é eminentemente clínico
dado seu aspecto amplamente reconhecido. Não
há indicação de biópsia. Eventualmente, em
lesões de maior duração, pode ser solicitado:
(A)
(B)
(C)
(D)

Contagens séricas de vitamina A.
Radiografias.
Ressonâncias.
Eritograma.

28) A fluoretação da água de abastecimento público,
é uma das mais importantes medidas de saúde
pública existente para:
(A)
(B)
(C)
(D)

O controle da cárie dentária.
Ajudar a minimizar a halitose.
Evitar a gengivite.
Combater o Papiloma Vírus Humano.

29) No estudo do processo de trabalho em saúde, não
é correto afirmar que:
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(C) O conceito ‘processo de trabalho em saúde’ diz
respeito à dimensão microscópica do cotidiano do
trabalho em saúde, ou seja, à prática dos
trabalhadores/profissionais de saúde inseridos no
dia-a-dia da produção e consumo de serviços de
saúde.
(D) Os instrumentos de trabalho tampouco são
naturais, mas constituídos historicamente pelos
sujeitos que, assim, ampliam as possibilidades de
intervenção sobre o objeto. O meio ou
instrumento de trabalho é uma coisa ou um
complexo de coisas que o trabalhador insere entre
si mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para
dirigir sua atividade sobre esse objeto
30) A doença periodontal é caracterizada como um
conjunto de condições inflamatórias, de caráter
crônico ou agudo, e de origem bacteriana, que
começa por afetar o tecido gengival e pode levar,
com o tempo, à perda dos tecidos de suporte dos
dentes. Nesses processos inflamatórios e
imunológicos, observa-se que:
(A) Atuam nos tecidos gengivais estimulando as
agressões microbianas, contribuindo para que os
microrganismos se disseminem ou invadam os
tecidos.
(B) A reação inflamatória não é visível, microscópica
e clinicamente, no periodonto afetado.
(C) Essas reações de defesa do hospedeiro não são
passíveis de danificar as células e estruturas
vizinhas do tecido conjuntivo.
(D) Tais
processos
defensivos
podem,
paradoxalmente, ser os responsáveis pela maior
parte da lesão tecidual observada na gengivite e
na periodontite.

(A) O objeto representa o que vai ser transformado: a
matéria-prima (matéria em estado natural ou
produto de trabalho anterior), e no setor saúde,
necessidades humanas de saúde.
(B) O agente não pode ser interpretado, ele próprio,
como instrumento do trabalho por ser sujeito
imediato ação, pois não é possível trazer, para
dentro do processo de trabalho, além do projeto
prévio e sua finalidade, outros projetos de caráter
coletivo e pessoal.
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