ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

DATA:
19 de maio de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
14 h às 17h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Matemática
10

Conhecimentos Específicos
15

A

A
A

B

D

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 Concurso Público 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.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público.
09. 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.
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: imaconcursotuntum@outlook.com
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DO GABARITO
- ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

O que torna a sonegação imoral é a premissa estabelecida pelo Estado de que se alguém deixar de
pagar o imposto de um determinado valor, o Estado lhe tirará algo de valor ainda maior, talvez a sua liberdade
ou, quem sabe, até a sua vida, se a resistência for extrema.
Negar que o Estado não possa ser financiado voluntariamente, é negar a própria realidade. Hoje, aqui
mesmo no Brasil, já há o financiamento voluntário do Estado quando alguém recorre ao judiciário para iniciar
um processo cível ou criminal.
Quem aceita que o governo deve apenas prover justiça e segurança não tem como concordar com essa
visão arcaica de que para proteger os direitos individuais, primeiro o governo precisa violá-los. Santo paradoxo!
Na verdade, o governo não precisaria dos impostos para financiar a justiça e a segurança, a população
pagaria por ela voluntariamente quando delas precisasse.
Os impostos têm sido usados para financiar outras coisas, entre elas aquilo que o governo se arroga o
privilégio de prover, mesmo que ninguém queira, mas acaba forçado a aceitar porque não lhe é permitido
escolher. Ou então, serve para pagar serviços estatais que alguns usufruem de graça, à custa dos outros.
Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de segurança, já é utilizado o regime de pagamento
voluntário. No caso da justiça estatal ou privada, através da cobrança por demanda na forma de custas judiciais;
no caso da segurança, com a contratação de agências privadas. Quem usa, paga. No caso do judiciário, quem
perde a ação reembolsa.
O argumento de que o Estado é necessário é verdadeiro. É preciso que haja Estado para combater
quem inicia a violência contra terceiros, sejam os que iniciam o uso da força ou de fraude. Estado é um bem
necessário quando ele serve para proteger os direitos individuais. Torna-se um mal, quando passa a violá-los.
Os direitos individuais não são uma invenção arbitrária, como alguns teimam em querer demonstrar.
Eles são uma necessidade política dada a natureza racional do ser humano, que precisa para manter a sua vida,
agir com liberdade, criando valor e riqueza, para buscar a sua felicidade.
Atualmente, o judiciário é financiado também por impostos porque o volume de ações existentes, que
envolvem o próprio Estado como parte, é enorme. Havendo a privatização absoluta das empresas, das autarquias
e das agências reguladoras do governo, bem como a separação total de governo e economia, governo e
educação, governo e saúde e governo e previdência, ficando o governo efetivamente apenas como árbitro de
última instância, seu custo cairia muito e a sociedade como um todo prosperaria ao ponto dele se tornar quase
irrelevante. Passando a ser uma preocupação exclusiva para os que se envolvem em crimes, sejam estes como
criminosos ou como vítimas.
O ideal do governo limitado à proteção dos direitos individuais não é uma utopia como alguns querem
nos fazer crer. É um ideal que requer extraordinário esforço intelectual para que a imensa maioria da população
possa compreender e um propósito que exige enorme dedicação para aqueles que já compreenderam colocar em
prática.
FONTE: Escrito por Roberto Rachewsky / Revisado por Matheus Pacini
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01) É uma ideia comprovável no texto:
A) A sonegação de impostos é a única maneira de
impedir que os maus administradores desperdicem o
dinheiro público.
B) O não-pagamento de impostos força os maus
administradores a reduzir a carga tributária,
melhorando a vida do contribuinte.
C) Bom funcionamento dos serviços públicos essenciais
justifica a cobrança de impostos.
D) O Estado não tem o direito de impor sanções a quem
sonega impostos.
02) Em relação à expressão “Santo paradoxo!” (L.8), o
autor se revela
A)
B)
C)
D)

Cético.
Irônico.
Desconfiado.
Impassível.

03) Ocorre predicado verbal em
A) “o Estado é necessário” (L.18).
B) “Os direitos individuais não são uma invenção
arbitrária” (L.21).
C) “Eles são uma necessidade política” (L.22).
D) “o judiciário é financiado também por impostos”
(L.24).
04) Há ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
na alternativa:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

06) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal composta “têm sido” (L.11) e a simples:
A) Foram
B) Eram
C) Tinham
D) Seriam.
07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é
CORRETO afirmar:
A) O vocábulo “financiamento” (L.5), caso haja a
substituição do verbo haver por existir, manterá a
mesma função sintática.
B) O termo “O”, em “O que torna a sonegação imoral”
(L.1) tem equivalência morfológica com “o” em “o
Estado” (L.4).
C) O emprego da forma verbal “haja”, em “É preciso
que haja Estado” (L.18), expressa uma ação
hipotética no futuro.
D) A expressão “de graça” (L.13) é um modificador
circunstancial do verbo com valor semântico de
modo.
08) A forma pronominal “nos”, em “alguns querem nos
fazer crer” (L.31/32) exerce a função sintática de:
A) Objeto direto.
B) Objeto indireto.
C) Sujeito.
D) Complemento Nominal.

A) “sejam” (L.19) e “Santo” (L.8).
B) “pagaria” (L.10) e “possa” (L.4).
C) “inicia” (L.19) e “necessidade” (L.22).
D) “saúde” (L.27) e “aqueles” (L.33).
05) A raiz primária de formação das palavras
“atualmente” (L.24) e “privatização” (L.25),
respectivamente, é:

09) Leia o trecho abaixo:
“Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de
segurança, já é utilizado o regime de pagamento
voluntário.” (L.14/15).
No fragmento em destaque, a expressão em negrito:

A) Advérbio e substantivo.

A) Modifica o sentido do nome.

B) advérbio e adjetivo.

B) Exerce função subjetiva.

C) Adjetivo e adjetivo.

C) Completa o sentido do verbo.

D) Adjetivo e verbo.

D) Complementa o sentido do nome.

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
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10) A alternativa em que há correspondência entre o
termo transcrito e o que ele indica é:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

15) Leia o trecho abaixo:
“...ou, quem sabe,” (L.3)

A) “para” (L.5) – direção.
B) “apenas” (L.7) – realce.

A regra que explica o uso de vírgulas no período acima é

C) “como” (L.21) – comparação.

A)
B)
C)
D)

D) “próprio” (L.25) – reforço.
11) Exerce função predicativa o termo na alternativa:

separar uma oração intercalada.
separar orações coordenadas assindéticas.
separar apostos em uma oração.
separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

A) “imoral” (L.1)
B) “voluntário” (L.5).
C) “individuais” (L.21).
D) “extraordinário” (L.32).
12) Exerce a mesma função sintática de “de justiça”
(L.14) a expressão:
A) “do Estado” (L.5).
B) “dos impostos” (L.9).
C) “de agências privadas” (L.16)
D) “da população” (L.32).
13) Expressa ideia de condição a frase transcrita em
A) “quando alguém recorre ao judiciário” (L.5).
B) “Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de
segurança” (L.14).
C) “mesmo que ninguém queira” (L.12).
D) “Havendo a privatização absoluta das empresas,”
(L.25).
14) No texto,
A) Os vocábulos “que” e “que”, em “O argumento de
que o Estado é necessário é verdadeiro. É preciso que
haja Estado” (L.18), pertencem à mesma classe
morfológica.
B) Na palavra “humano” (L.22), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
C) O vocábulo “até” (L.3) é expletivo.
D) A palavra “mal” (L.20) é formada pelo processo de
derivação regressiva.
CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Página | 5

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

MATEMÁTICA
16) Quanto é o juro simples produzido por um capital de
R$ 35.000,00 a uma taxa de 36% ao ano ao longo de
3 meses?
A)
B)
C)
D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 16 A 25
CÁLCULOS

R$ 37.800,00
R$ 3.780,00
R$ 3.150,00
R$ 2.750,00

17) Se y é a quantidade de números naturais pertencentes
𝟐𝒙+𝟐
a solução da inequação 𝟐𝒙 − 𝟒𝟏 < − 𝟑 − 𝟑 − 𝟐𝒙,
qual é o quadrado de y?
A)
B)
C)
D)

64
81
100
49

18) Dado que: 𝑿 = −𝟓𝟓 + 𝟗𝟓 − 𝟏𝟏𝟓 + 𝟐𝟏 − 𝟕𝟎 e Y é
igual ao simétrico do resultado da expressão
(+𝟖𝟎) + (−𝟑𝟓) + (−𝟒𝟓) + (+𝟔𝟓), qual é o valor
de 𝑋 + 𝑌?
A)
B)
C)
D)

189
−189
59
−59

19) Qual é o cubo da raiz da equação a seguir?
𝟔 + 𝟐𝒙(−𝟐𝒙 − 𝟒) = 𝟔 − 𝟒𝒙𝟐 + 𝟖
A)
B)
C)
D)

8
−1
1
0

20) O produto entre metade de 854 e a oitava parte de
248, é:
A)
B)
C)
D)

297
287
2161
2206

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
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21) É CORRETO afirmar que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CÁLCULOS

A) O número 3.254.785 é divisível por 2, pois a soma
dos algarismos deste número é divisível por 2.
B) O número 32.254.785 é divisível por 3, pois, a soma
dos algarismos deste número é divisível por 3.
C) O número 2.175.814 é divisível por 4, pois, o último
algarismo deste número é divisível por 4.
D) O número 5.553.755 é divisível por 5, pois, a soma
dos algarismos deste número é divisível por 5.
22) Vinte e um inteiros e sete décimos é quantos porcento
de cinquenta e seis?
A)
B)
C)
D)

32%
38,75%
35%
41,35%

23) Um grupo de oito crianças possui como média de
suas idades o valor igual a 5,125. Se uma outra
criança de 13 anos se juntar ao grupo, qual será a
nova média de idades apresentada pelo grupo?
A)
B)
C)
D)

4
5
6
7

24) Dado 𝑿 = 𝟐𝟒𝟎, 𝒀 = 𝟐𝟖𝟎, 𝑨 = 𝒎𝒎𝒄 (𝑿, 𝒀) e 𝑩 =
𝒎𝒅𝒄 (𝑿, 𝒀), assinale a alternativa que apresenta a
soma entre os valores de X e Y:
A)
B)
C)
D)

1.680
1.750
1.720
1.640

25) Dezoito impressoras imprimem 2.000 panfletos em
70 minutos. Qual é o tempo necessário para que a
terça parte dessas impressoras produzam 4.000
panfletos?
A)
B)
C)
D)

105 minutos.
6 horas.
7 horas.
11 horas.

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Observe os itens a seguir relacionados à odontologia.
I. A
natureza
personalíssima
da
relação
paciente/profissional na atividade odontológica
demonstra
que
a
odontologia
tens
fins
exclusivamente mercantis.
II. A Odontologia é uma profissão que se exerce em
benefício da saúde do ser humano, da coletividade e
do meio ambiente, sem discriminação de qualquer
forma ou pretexto.
III. O objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde
do ser humano. Caberá aos profissionais da
Odontologia, como integrantes da equipe de saúde,
dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de
saúde da população e da defesa dos princípios das
políticas públicas de saúde e ambientais, que
garantam a universalidade de acesso aos serviços de
saúde, integralidade da assistência à saúde,
preservação da autonomia dos indivíduos,
participação da comunidade, hierarquização e
descentralização político-administrativa dos serviços
de saúde.
É verdadeiro o que se afirma somente em:
A)
B)
C)
D)

I
I, II e III
I e II
II e III

27) Dentre as opções abaixo, a que se inclui no quarto
nível de prevenção da cárie dentária é:
A)
B)
C)
D)

Capeamento pulpar direto.
Dieta não cariogênica.
Fluoretação da água.
Reabilitação através de prótese total.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 26 A 40
É CORRETO o que se afirma somente em:
A)
B)
C)
D)

I e II
I
I, II e III
III

29) São vantagens do selante dental, EXCETO:
A) prevenção de cáries.
B) proteção do esmalte dental
C) aumento da presença de restos de alimentos entre os
dentes.
D) higienização dental mais fácil.
30) Constituem direitos fundamentais dos auxiliares em
saúde bucal:
I. Executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os
procedimentos constantes na Lei nº 11.889/2008 e
nas Resoluções do Conselho Federal de Odontologia.
II. Resguardar o segredo profissional.
III. Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público
ou privado onde as condições de trabalho não sejam
dignas, seguras e salubres.
É CORRETO o que se afirma somente em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III
I
III
I e II

28) Acerca do Tratamento Restaurador Atraumático
(ART), observe os itens a seguir.

31) Na fase de dentição mista, na idade dentária de 9 a
10 anos, a criança em geral apresenta:

I. O ART não preconiza a aplicação de base protetora
de hidróxido de cálcio em lesões profundas, antes da
restauração de ionômero de vidro.
II. O ART modificado, por não utilizar exclusivamente
instrumentos manuais, mas empregar também
instrumentos rotatórios na abertura de lesões
socavadas, não pode ser considerado uma técnica de
mínima intervenção.
III. Os cimentos de ionômero de vidro de alta
viscosidade e os modificados por resina são os que
têm mostrado índices de sucesso mais altos na
técnica do ART.

A) Caninos com coroas completas e mais de 2/3 das

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

raízes.
B) Caninos e pré-molares com as coroas completas, mas
sem formação radicular.
C) Caninos e pré-molares com as coroas completas e
cerca de 1/3 da formação radicular.
D) Primeiros e segundos pré-molares mandibulares com
coroas completas e 3/4 da formação radicular.
Página | 8

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

32) O consultório odontológico deve possuir:
Sala de clínica com no mínimo duas pias, uma
exclusiva para a lavagem das mãos e outra para a
lavagem dos instrumentais.
II. Iluminação natural e/ou artificial adequadas para
permitir boa visibilidade, sem zonas de sombra ou
contrastes excessivos, ausentes de poeira e sujidade.
III. Armários montados dentro dos princípios
ergonômicos, a fim de facilitar o trabalho e prevenir
doenças do trabalho.
IV. Instalações sanitárias providas de vaso sanitário e
lavatório em material impermeável e design que
facilite a limpeza como também porta-toalhas de
papel e coletor de lixo com tampa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

34) São agravos que acometem a saúde bucal brasileira,
entre outros:

I.

A quantidade de assertivas CORRETAS é:
A)
B)
C)
D)

3
1
4
2

33) Sobre as rotinas de um consultório odontológico,
marque a alternativa verdadeira.

I. cárie dentária.
II. doença periodontal.
III. câncer de boca.
IV. traumatismos dentários.
A quantidade de assertivas corretas é:
A)
B)
C)
D)

3
1
4
2

35) O instrumental utilizado para detectar a cárie
dental é:
A)
B)
C)
D)

instrumento de Gracey.
sonda exploradora
cureta de dentina
espelho bucal

36) Em relação ao reparo e à manutenção de
equipamentos odontológicos, analise as afirmativas
a seguir.

A) Deve-se dispor os prontuários ao alcance do
cirurgião-dentista durante o atendimento e mantê-los
expostos até a solicitação de recolhimento. Caso o
cirurgião-dentista não faça tal solicitação, os
prontuários deverão ser mantidos no consultório.
B) A cadeira, o refletor, o negatoscópio, as canetas de
alta e baixa rotação, e os raios X devem ser
inspecionados para que seja verificado se eles estão
funcionando corretamente. Caso contrário, deve-se
avisar o cirurgião-dentista ou contatar diretamente a
assistência técnica.
C) Entre um atendimento e outro, devem ser limpas,
com álcool a 70%, apenas as superfícies em que
houve contato do paciente. Naquelas em que só o
cirurgião-dentista e (ou) só o auxiliar em saúde bucal

I. Problemas como interrupção de apenas um
movimento da cadeira odontológica, como a subida
e descida de seu encosto, podem ocorrer em locais
onde há grande oscilação de tensão, podendo ser
prevenidos com a instalação de um estabilizador.
II. A inspeção mensal de aparelhos do tipo
esterilizadores engloba a revisão dos purgadores,
dos filtros, das válvulas selenoides, dos pontos de
entrada e saída do vapor e a limpeza geral da
tubulação.
III. A realização de manutenção preventiva ou
corretiva em qualquer equipamento médicoodontológico dispensa a realização de testes de
segurança e calibração.
É CORRETO o que se afirma somente em:
A) I e III

tocaram, não há necessidade, porque ambos estavam

B) II

de luvas.

C) I e II

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
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37) O nome da cadeira a ser usada pelo profissional
durante o atendimento ao paciente no consultório
odontológico é:
A)
B)
C)
D)

mocho
equipo
unidade auxiliar
cadeira odontológica

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

40) O auxiliar em saúde bucal deve conhecer as
emergências mais comuns que podem ocorrer no
consultório odontológico e saber como enfrentá-las.
São sinais e sintomas de uma parada respiratória:

38) “É o aparelho que garante a eficiência do processo de
esterilização e seu uso deve ser sempre incentivado
em substituição à estufa. ”

I. Respiração progressivamente lenta e, como resultado,
apneia.
II. Hipóxia (baixo teor de oxigênio nos tecidos
orgânicos) prolongada, causando queda de pressão,
arritmia e parada cardíaca.
III. Letargia (perda parcial ou completa de sensibilidade
e movimento) progressiva.

O trecho acima se refere à/ao:

É verdadeiro o que se afirma apenas em:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

espátula de inserção
seringa carpule
autoclave
solidificação

II
I e II
I, II e III
I

14) Observe a gravura abaixo

A gravura acima retrata qual equipamento odontológico?
A)
B)
C)
D)

espelho
pinça
cuba metálica
cinzel

39) _________________
é
o
equipamento
independente utilizado para sugar, com alta
potência, sangue e saliva.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
A)
B)
C)
D)

Pinça
Bomba de alta sucção.
Compressor
Fórceps odontológico.

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
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