ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Técnico em Saúde Bucal
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

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, lápis, compassos, MP3,
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
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 preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 20 de novembro de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
19 de novembro de 2017
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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 15

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO:
A criança como objeto de desejo do adulto
(Entrevista com a socióloga Christine Castelain-Meunier)

1

— Como evoluiu o lugar da criança no Ocidente?

2

— Nos países desenvolvidos, onde o número de crianças está diminuindo, onde podemos

3

escolher o momento de colocá-las no mundo e onde a referência à individualidade está onipresente,

4

a criança torna-se um pilar de afirmação para o adulto, atormentado por questões de identidade. Os

5

países em desenvolvimento começam a viver essa realidade, porque começa-se a assistir aí a um

6

início de individualização, quando não muito pelo consumo, pela economia de mercado e pelo

7

liberalismo. Além disso, determinados modelos ocidentais propagam-se através da mídia, inclusive

8

na periferia das cidades.

9

Novos modelos foram instalados, mas, seja qual for o tipo de união, estamos assistindo a

10

transformações relativas à afirmação da identidade, e o adulto recorre à criança como apoio e,

11

frequentemente, tende a confundir a sua própria expressão com a dela. Com a substituição do poder

12

pátrio pela autoridade parental e depois, com o reconhecimento da coparentalidade, o homem, por

13

sua vez, tem que estar mais vigilante para exercer sua paternidade, agora mais relacional do que

14

institucional. Isso o estimula a construir a sua ligação com a criança e a ter uma consciência de

15

paternidade. E para isso ele não possui um modelo.

16

— Quais são os perigos dessa nova divisão de responsabilidades?

17

— Fazemos com que compartilhe coisas que não são próprias à sua idade, com o risco de

18

diminuir a sua vitalidade. Antigamente os grupos de crianças, menos individualizados, inseriam-se

19

melhor na comunidade. O sistema "comunitário", reduzido à escola, não permite o pleno

20

desenvolvimento do jovem. Ele é transformado num escolar que pode ter um bom desempenho ...

21

ou fracassar (...).

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL PSB
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01) Segundo o texto, com a evolução do tempo, no

05) Conforme o texto, as crianças

contexto social, a posição da criança
A) mudou, dentre outros motivos, pela crise de
identidade dos adultos.
B) continuou sendo, basicamente, a mesma do passado.

A) tornam-se cada
comunidade.

vez

mais

participativas

na

C) passou a ser o eixo central da vida familiar no
ocidente.
D) voltou a estabilizar-se após anos de radicais
mudanças.

B) são meros produtos da função educativa realizada
pela escola.
C) carecem de contato interpessoal, porque isso não é
percebido como importante.
D) são estimuladas, indiretamente, a se portar como
adultos.

02) Do que se diz a respeito dos países em

06) A alternativa em que há correspondência sinonímica

desenvolvimento, pode-se deduzir que eles estão

entre o termo transcrito e a palavra indicada à direita
é

A) sofrendo, como os europeus, as consequências da
A) “Vitalidade" (L.18) — vigor.

pressão do consumo.
B) tornando-se

mais

individualistas

do

que

os

desenvolvidos.
C) tentando

adaptar-se

aos

padrões

C) "individualização" (L.6) — independência.
D) "periferia" (L.8) — perímetro.

econômicos

07) A alternativa em que há equivalência entre o termo

ocidentais.
D) sendo incluídos, aos poucos,

B) "pilar" (L.4) — modelo.

no processo de

uniformização que atinge os outros.

03) De acordo com o texto, hoje em dia,
A) o adulto, cada vez mais, está inseguro e temeroso.
B) o adulto precisa da criança para configurar sua
própria identidade.
C) a criança tem tanto poder de individualização quanto
o adulto.
D) o adulto busca na criança o carinho e o respeito que
não recebe dos que o rodeiam.

04) Afirma-se, no texto, que a paternidade
A) não é mais uma prerrogativa do homem, pois a
responsabilidade é do casal.
B) é, hoje em dia, mais difícil de exercer pela falta de
valores sociais.
C) não pressupõe mais, por si mesma, o exercício de
autoridade na família.
D) carece de sentido, hoje, pelos tipos de ligações que se
estabelecem.
CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL PSB

transcrito e o que ele denota é
A) "Além disso" (L.7) — inclusão.
B) "quando não muito" (L.6) — exclusão.
C) "inclusive" (L.7) — ressalva.
D) "como" (L.10) — conformidade.

08) Possui o mesmo valor sintático que a expressão "de
individualização" (L.6) o termo
A) "de mercado" (L.6).
B) "das cidades" (L.8).
C) "da coparentalidade" (L.12).
D) "de crianças" (L.18).

09) Considerando-se, respectivamente, A mídia e O
sistema comunitário como agentes aas ações verbais,
as formas "foram instalados" (L.9) e "é transformado"
(L.20), na voz ativa, passam a ser
A) instalava — transformaria.
B) instalaria — transformava.
C) instalará — transformou.
D) instalou — transforma.
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10) Lei o trecho abaixo:

13) É CORRETO o que se afirma em

"Com a substituição do poder pátrio pela autoridade
parental e, depois, com o reconhecimento da
coparentalidade, o homem, por sua vez, tem que estar
mais vigilante para exercer sua paternidade, agora
mais relacional do que institucional." (L.11/14)

A) Na palavra “afirmação” (L.10), o /o/ é vogal,
enquanto no vocábulo “porque” (L.5), o /u/ é
semivogal.
B) Na palavra “mundo” (L.3), o encontro“-nd”, do ponto
de vista fonético, representa um encontro
consonantal.

Sobre a frase em destaque, é correto afirmar:

C) A palavra “países” (L.5) recebe acento por ser
paroxítona.

A) Os termos "pátrio" e "vigilante" completam o sentido

D) Na palavra “homem” (L.12), o encontro “-ho” constitui
exemplo de dígrafo.

do nome.
B) As palavras "depois" e "agora" exprimem a mesma
circunstância.

restritiva é

C) O sujeito de "exercer" está indeterminado.
D) Os

vocábulos

14) A alternativa em que a oração transcrita tem função

"relacional"

e

"institucional"

especificam "homem".

11) Na oração "Isso o estimula a construir a sua ligação
com a criança" (L.14), o termo em negrito equivale,
morfologicamente, à palavra destacada nos
fragmentos
I. "onde podemos escolher o momento" (L.2/3).
II. "por questões de identidade" (L.4).
III. "começa-se a assistir aí a um início de
individualização (L.5/6).
IV. "propagam-se através da mídia" (L.7).
V. "inseriam-se melhor na comunidade." (L.18/19).
A alternativa em que todos os fragmentos indicados
contêm a palavra equivalente ao termo em negrito na
oração citada é

A) “...tem que estar mais vigilante” (L.13).
B) “...agora mais relacional do que institucional.”
(L.13/14).
C) “Fazemos com que compartilhe coisas” (L.17).
D) “que pode ter um bom desempenho ... ou fracassar
(...). (L.20/21)

15) No texto
A) “pilar” (L.4) é modificador de “criança” (L.4).
B) “a um início de individualização” (L.5/6) completa o
sentido de um nome.
C) “referência” (L.3) e “reduzido” (L.19) possuem
regência diferentes.
D) “o homem, por sua vez, tem que estar mais vigilante”
(L.12/13) é um predicado verbal.

A) I e III.
B) I e V.
C) II e IV.
D) II, III e IV.

12) A palavra “frequentemente” (L.11) e “começam” (L.5)
possuem, respectivamente:
A) 10 e 6 fonemas
B) 11 e 7 fonemas
C) 12 e 7 fonemas
D) 12 e 6 fonemas

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL PSB
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) Analise os itens abaixo sobre o correio eletrônico e os

19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de utilização

I-

I-

de tecnologias, ferramentas da internet e intranet:

grupos de discussão:

Um grupo de discussão é uma ferramenta não
gerenciável devido ao seu uso pela Internet ser
ilimitado.
II- O Mozilla Thunderbird possui recursos que permite
que o usuário possa configurar as pastas de
armazenamento de cada conta de e-mail
individualmente.
III- O Outlook Express é um aplicativo para
computadores pessoais que permite apenas a
configuração do e-mail da Microsoft com o final
@outlook.com.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

17) Sobre os conceitos de proteção e segurança das
informações julgue os itens abaixo:

II-

Em todo tipo de rede Intranet não tem conexão com a
Internet.
Em portais como o Outlook, Globo ou Gmail, nomes de
usuários e senhas de e-mail também fazem parte dos
Cookies.

A)
B)
C)
D)

Apenas item I é falso.
Apenas item II é falso.
Os dois itens são verdadeiros.
Os dois itens são falsos.

20) Sobre o Microsoft Windows 10, em português, para
acessar a Visão de Tarefas devemos pressionar a
combinação de teclas:

A)
B)
C)
D)

Windows + Tab.
Ctrl + T.
Alt + Windows.
Ctrl + Windows.

I-

A irretratabilidade visa garantir que o autor não
negue ter criado ou assinado algum documento ou
arquivo.
II- A integridade garante que a informação esteja
disponível para acesso no momento desejado.
III- A autenticidade garante que o conteúdo da mensagem
não foi alterado ou violado indevidamente.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

18) Julgue as assertivas abaixo sobre as técnicas de
pesquisas no Google:

I-

Para combinar pesquisas devemos colocar “OR” entra
cada consulta de pesquisa. Por exemplo: Concurso OR
Araguana.
II- Para pesquisar uma correspondência exata devemos
colocar uma palavra ou frase entre aspas. Por
exemplo: “Concurso de Araguana”.
III- Para excluir palavras da pesquisa devemos colocar o
sinal – antes de uma palavra que deseja deixar de fora.
Por exemplo: Presidente –senado.
A)
B)
C)
D)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva III está correta.
Todas as assertivas estão corretas.

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL PSB
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS
21) Com relação aos tipos de dentições humanas e suas
características não podemos afirmar que:

QUESTÕES DE 21 A 40
25) Os materiais restauradores dentários mais usados
pela odontologia atualmente são, EXCETO:

A) A dentição decídua completa normalmente apresenta
20 dentes.
B) A dentição permanente completa normalmente
apresenta 32 dentes.

A) Amálgama de prata

C) Dentes incisivos são encontrados nas dentições
permanente e decídua.
D) Dentes Pré-Molares são encontrados nas dentições
permanente e decídua.

D) Cimento de zoe

22) Com relação aos elementos 85 e 46 podemos afirmar
que:
A) Ambos são dentes superiores.

B) Compósitos
C) Resinas acrílicas

26) O ser humano possui duas dentições: uma primária
ou decídua e uma secundária ou permanente. São
características

da

dentição

secundária

ou

permanente, EXCETO:
A) Geralmente composta por oito dentes incisivos,

B) Ambos são molares.

quatro dentes caninos, oito dentes pré-molares e doze

C) Um é dente anterior e outro posterior.

dentes molares, totalizando trinta e dois dentes.

D) Um é dente superior e o outro inferior.

B) Tem início com a irrupção dos incisivos na faixa de 7

23) O primeiro molar superior esquerdo permanente
poderá ser representado pela simbologia:
A) 16
B) 26

a 9 anos de idade, terminando com a irrupção dos
segundos pré-molares e molares na faixa de 11 a 12
anos de idade.
C) A sua irrupção depende de espaço, podendo ocorrer
até 20 anos de idade.

C) 36

D) Geralmente composta por oito dentes incisivos,

D) 46

quatro dentes caninos e oito dentes molares,
totalizando vinte dentes.

24) Assinale a alternativa incorreta com relação à higiene
bucal:
A) A escova de dente deve ser trocada regularmente ou
quando perceber que ela começou a ficar desgastada.
B) O uso diário do fio dental é altamente recomendável
uma vez que a placa bacteriana pode levar ao
aparecimento de cáries nas regiões onde a escova não
alcança.
C) Devemos dar preferência á dentifrícios com grande
porcentagem de abrasivos. Quanto maior a
abrasividade do creme dental, melhor a limpeza
promovida por ele.
D) A escova elétrica está indicada para pessoas com
menor destreza manual.
CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL PSB

27) Marque a alternativa que completa as lacunas:
Os dentes são representados por números em função
da sua posição na boca. A boca é dividida em _________
pelo plano sagital mediano, e _____ (superior) e ________
(inferior).
A) quadrantes - maxila - mandíbula
B) mandíbulas - lábio - maxila
C) maxilas – mandíbula – lábio
D) lábios – quadrante – maxila
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28) O procedimento indicado para a desinfecção de
instrumental utilizado na prática odontológica é a
imersão, por 30 (trinta) minutos, em:
I – Solução aquosa de hipoclorito de sódio a 1%.
II – Solução de álcool etílico a 60%.
III – Solução aquosa de glutaraldeído a 2%.
IV – Água em ebulição por 5 minutos.
A) Somente I e II estão corretas.
B) Somente I, II e III estão corretas.
C) Somente II e IV estão corretas.
D) Todas estão corretas.

29) A potencial toxidade relativa ao amálgama de prata é
atribuída a presença do elemento:
A) Alumínio.
B) Enxofre.
C) Mercúrio.
D) Prata.

30) O amálgama dentário é um material muito utilizado
na odontologia. Assinale a alternativa CORRETA:

32) Qual a finalidade da bomba a vácuo:
A) Ajudar o compressor a enviar o ar comprimido para
as pontas do equipo.
B) Aumentar a potência da caneta de alta rotação.
C) Sugar com alta potência o sangue e a saliva.
D) Aumentar a potência do aparelho de ultrassom.

33) Em relação às técnicas de escovação, a que tem como
orientação realizar movimentos circulares em todas
as faces dentárias, com exceção das faces oclusais e
incisais, onde são feitos movimentos ânteroposteriores, considerada simples, de fácil execução e
por isso indicada para bebês, é a técnica de:
A) Bass
B) Stillman
C) Fones
D) Stillman modificada

34) Só NÃO pode ser considerada uma forma de
prevenção e controle de lesões cariosas:
A) Escovação correta
B) Uso diário do fio dental
C) Oferecer mamadeira contendo líquidos açucarados à

A) A relação mercúrio/liga, recomendada para a maioria
das ligas modernas, principalmente as enriquecidas

criança durante a madrugada
D) Utilizar o flúor de forma adequada

com cobre, é de 1:2.
B) Atualmente, recomenda-se uma quantidade mínima
de mercúrio para produzir uma massa ideal.
C) O término da trituração manual pode ser visualmente
constatado quando: não houver coesão da massa da
amálgama.
D) Se a mistura ficar fosca, granulosa pode haver uma
supertrituração.

31) Dentre as condições que determinam a efetividade de
um desinfetante, marque a resposta incorreta:
A) Contato satisfatório
B) Concentração
C) Capacidade tampão
D) Velocidade de ação

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL PSB

35) São características da composição microbiológica do
biofilme dentário subgengival, EXCETO:
A) Fermentam carboidratos.
B) Predominância de bastonetes e espiroqueta.
C) Predominância de microrganismos anaeróbios.
D) Podem causar gengivite e periodontite.

36) São consideradas técnicas radiográficas intrabucais,
EXCETO:
A) Técnica periapical da Bissetriz
B) Técnica Panorâmica
C) Técnica Interproximal
D) Técnica Oclusal
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37) Para a realização do isolamento absoluto do campo
operatório, é necessário, exceto:
A) Perfurador de dique
B) Porta dique de Ostby
C) Pinça porta-grampos
D) Automaton de Garmer

38) Sobre a proteção do complexo dentino pulpar, é
correto afirmar, EXCETO:
A) Pode ser feita em dentes com diagnóstico de pulpite
irreversível.
B) É indicada para minimizar injúrias à polpa.
C) É indicada para promover a cicatrização do tecido
pulpar.
D) È indicada para minimizar sensibilidade pósoperatória.

39) São características anatômicas dos dentes decíduos,
EXCETO:
A) O tubérculo de Carabelli é uma pequena “cúspide
adicional” que pode ser observada próximo ao ângulo
mesiovestibular do segundo molar superior decíduo.
B) O assoalho da câmara pulpar de molares temporários
se mostra mais fino do que os de molares
permanentes.
C) As superfícies vestibulares e linguais dos molares
decíduos convergem até as superfícies oclusais, de
modo que o diâmetro vestibulolingual da superfície
oclusal se apresenta menor que o diâmetro cervical.
D) As câmaras pulpares são proporcionalmente mais
amplas em relação às coroas do que nos dentes
permanentes.

40) O periodonto de sustentação é composto por:
A) Osso alveolar e gengiva papilar.
B) Ligamento periodontal e gengiva inserida.
C) Gengiva marginal e osso alveolar.
D) Cemento radicular, osso alveolar e ligamento
periodontal.

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL PSB
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