PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA (AL)

PORTUGUÊS
Considere o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03,
04 e 05.
HINO DO INTERNAUTA
O vírus dos pilantras às mouses plácidas
De um pontocom um browser retumbante
E o uol da liberdade em disco rígido
Brilhou no excel da página nesse instante
Se open word deu inválid
Conseguimos formatar no Macintoshi
Enter save, ó megabyte,
Desafio o nosso site a própria soft
Ó dábliu, dábliu, dábliu, dábliu
Cyber, cyber!!

A palavra grifada pode ser substituída sem alteração semântica por:
A)
B)
C)
D)
E)

danoso
lento
desgostoso
impetuoso
moderno

04. O trecho: Desafio o nosso site a própria soft, correspondendo ao trecho original do Hino Nacional Brasileiro seria:
A)
B)
C)
D)
E)

Desafia o nosso peito a própria morte.
Desafia o nosso seio a própria morte.
Desafia a nossa sorte a própria morte.
Nem teme, quem te adora, a própria morte.
Nem tem, quem te adora, a própria sorte.

05. Considere a imagem abaixo.

Brasil, um povo online, honrai os links,
De amor e de esperança download desce
E em teu formoso excel risonho e windows
A imagem do e-mail à tela adress
Gigabyte pela própria Netscape
És belo, és forte até quando és moroso
E o teu cursor speedy essa tua senha
Tecla adorada
Entre outras news, eu imprimi
Ó pasta amada,
Dos zip deste Bol esc mãe Pentium
Fax modem, Brasil!!!!
Fonte: http://textos_legais.sites.uol.com.br/hino_do_internauta.htm

01. Com base no texto acima é possível concluir que:
A) o mesmo faz uma alusão às pessoas adversas à informática.
B) o mesmo é escrito em uma língua diferente da portuguesa.
C) o mesmo apresenta inadequações ortográficas, como
palavras incompletos, a exemplo de esc, pontocom,
inválid.
D) o mesmo faz apologia a criação de vírus de computador.
E) o texto insere numa releitura do Hino Nacional Brasileiro.
02. É possível concluir que o texto apresenta uma intertextualidade caracterizada por uma:
A)
B)
C)
D)
E)

metáfora
metonímia
paráfrase
paronímia
ambiguidade

03. No trecho:
Gigabyte pela própria Netscape
És belo, és forte até quando és moroso
E o teu cursor speedy essa tua senha
Tecla adorada
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Com base na fala da personagem do texto midiático acima,
podemos concluir que:
A)
B)
C)
D)
E)

ocorre um processo metonímico.
há um registro de catacrese.
insere-se num contexto prosopopeico.
incute-se numa metáfora
existe a presença de anáfora.

06. Com base na imagem abaixo podemos concluir que no
estudo das funções da linguagem ocorre a predominância da
função:

A)
B)
C)
D)
E)

Fática
Poética
Metalinguística
Denotativa
Conativa

07. Na frase: Isso é um absurdo!, temos:
A)
B)
C)
D)
E)

Sujeito Simples;
Sujeito Composto;
Oração Sem Sujeito;
Sujeito Oculto;
Sujeito Indeterminado.
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08. No enunciado: Como eu havia falado, a prova não estava
fácil., registra-se:
A)
B)
C)
D)
E)

oração subordinada adverbial causal;
oração subordinada adverbial comparativa;
oração subordinada adverbial conformativa;
oração subordinada substantiva objetiva direta;
oração subordinada substantiva subjetiva.

09. Identifique entre as frases abaixo a que apresenta inadequação de concordância nominal.
A)
B)
C)
D)
E)

As cartas estão anexas.
A bebida alcoólica está inclusa no pacote.
As Lojas Americanas precisam de nomes próprios.
Na festa de ontem deu menos gente.
Bastante pessoas compareceram ao enterro.

10. De acordo com as normas ortográficas, assinale a alternativa abaixo que apresenta palavras grafadas erroneamente.
A)
B)
C)
D)
E)

concessão, retrocesso
ascensão, expansão
enxurrada, enxaqueca
refúgio, magestade
cafezal, riqueza

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Há pouco mais de um ano, Atalaia, junto com outros
municípios alagoanos e pernambucanos, foi vítima de uma
enchente que desalojou milhares de pessoas que vivem em
áreas ribeirinhas, consideradas de risco pela Defesa Civil. Em
virtude dessa situação, os governos municiais, estaduais e
Federal criaram uma frente de emergência para reestruturar o
que foi destruído pelas chuvas que transbordaram os rios que
cortam as cidades alvos dessas enchentes. No caso do município de Atalaia, o Rio que corta a cidade e provocou o desabrigo de centenas de pessoas, denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Camaragibe
Mundaú
Paraíba do Meio
Coruripe
Traipu

12. É sabido que o Brasil é formado da miscigenação de negros, brancos e índios. No caso da população indígena, vários
foram os grupos que se formaram pelo território brasileiro.
Dentre os grupos indígenas que se formaram no estado de
alagoas, assinale a alternativa abaixo em que apresenta o
grupo, o qual NÃO faz parte da formação na cultura do estado:
A)
B)
C)
D)
E)

Aconã
Carapotós
Koiupanká
Potiguaras
Kalankó
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13. Entre as principais atividades econômicas da cidade de
Atalaia, predominantemente, a que domina quanto ao seu
poder econômico corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

agropecuária
cana-de-açúcar
petróleo
indústria
artesanato

14. Historicamente, todas as alternativas abaixo sobre o município de Atalaia, estão corretas, EXCETO:
I.

Segundo os historiadores, o município de Atalaia recebeu essa denominação, possivelmente, por ter sido
o local onde as forças que lutavam contra os Palmares ficavam de "atalaia".
II. Outra versão dada sobre a origem da denominação
do nome Atalaia é que foi uma homenagem feita pelo Rei de Portugal ao Visconde de Atalaia, quando
os habitantes do povoado pediram ao Rei a criação
da vila.
III. O início do povoado de Atalaia se deu um pouco
tarde, em detrimento de outros povoados, sendo iniciado por volta do século XIX, época dos Quilombos, que chegou até a ser chamado Arraial dos Palmares.
IV. O Museu do Banguê, onde são colecionadas antigas
e interessantes peças de engenhos é uma das marcas
da vida cultural na cidade de Atalaia, que foi o quarto núcleo de povoamento de Alagoas e cidade-mãe
dos municípios de União dos Palmares, Capela, Cajueiro, Viçosa, Pindoba, Chã Preta e Murici.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.

15. Terra tradicional do pitu (o chamado camarão de água
doce), Atalaia tem nas festividades sua marca pessoal. Os
destaques ficam com a festa da padroeira da cidade que é
denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

Nossa Senhora das Brotas
Nossa Senhora da Guia
Nossa Senhora da Luz
Nossa Senhora do Livramento
Nossa Senhora do Socorro

16. A Área Territorial de Atalaia, sistematicamente, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

288,904 km2
343,676 km2
387,542 km2
412,356 km2
528,769 km2
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17. Todo estado é composto da tríade Poder Executivo, Poder
Legislativo e Poder Judiciário, a qual forma a base de sustentação da democracia, amparados pelo ícone da Constituição
Federal de 1988. Torna-se oportuno para quaisquer dos cidadãos de um estado ter conhecimento sobre a realidade onde
vive e os importantes instrumentos da democracia. Em se
tratando do Poder Judiciário de alagoas, o atual presidente da
Corte judiciária, ou seja, o Tribunal de Justiça, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Des. José Carlos Malta Marques
Des. Estácio Luiz Gama de Lima
Des. Sebastião Costa Filho
Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento
Des. Edivaldo Bandeira Rios

18. Culturalmente, todos os cantores citados abaixo, são ilustres brasileiros que se destacaram em sua trajetória profissional na arte de cantar. Assinale a alternativa que apresenta o
único artista que pertence ao estado de Alagoas.
A)
B)
C)
D)
E)

Djavan
Geraldo Azevedo
Zé Ramalho
Alceu Valença
Fagner

19. Entre os clubes profissionais de futebol citados abaixo,
assinale o que pertence ao estado de alagoas, que se encontra
na Série B do Campeonato Brasileiro.
A)
B)
C)
D)
E)

ABC
Ipatinga
CRB
Náutico
Treze

20. Todos os municípios citados abaixo fazem divisa com
Atalaia, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Boca da Mata
Capela
Pilar
Maribondo
Messias

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
21. Segundo o Art. 3º da Constituição Federal, constituem
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I. construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II. garantir o desenvolvimento nacional;
III. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV. promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.

22. No Art. 5º da Constituição Federal, entende-se que todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I.

a casa é asilo violável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
II. homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
III. é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
IV. é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

23. Na Constituição Federal em seu Art. 7º, são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social todos os itens abaixo, EXCETO:
A) Salário Mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;
B) Permissão de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito na condição de aprendiz e
a partir de treze anos;
C) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para
os que percebem remuneração variável;
D) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
E) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.
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24. Conforme a Lei Orgânica do Município de Atalaia, o
servidor público estável só perderá o cargo:
I.

Em virtude de sentença judicial transitada em julgada;
II. Mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa;
III. Mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

25. Conforme a Lei Orgânica do Município de Atalaia, ao
servidor municipal no exercício de mandato eletivo aplicamse todas as disposições abaixo, EXCETO:
A) Tratando-se de mandato eletivo Federal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, dispensado
do afastamento para cargos no Estado e no Município;
B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo facultado optar pela sua remuneração;
C) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo será afastado do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e,
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma
do inciso anterior;
D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento;
E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se
no exercício estivessem.
26. Com base na Lei Orgânica do Município, é vedada cobrar
tributos:
I.

em relação a fatos gerados ocorridos antes do início
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
II. no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
III. utilizar tributos com efeito de confisco;
IV. estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens,
por meio de tributos intermunicipais ressalvada a
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público Municipal.

27. Segundo o Decreto-Lei de Nº 2.848/40, em seu Art. 296,
quanto à falsificação de documentos, incorre pena de reclusão
de dois a seis anos seguido de multa à pessoa que praticar
todas as alternativas, abaixo, EXCETO:
A) selo público destinado a autenticar atos oficiais da
União, de Estado ou de Município;
B) selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito
público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião;
C) Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio;
D) quem faz uso do selo ou sinal falsificado;
E) quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas,
logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da
Administração Pública.
28. Com base no Decreto-Lei de Nº 2.848/40, quanto aos
crimes praticados por particular contra a Administração em
geral, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
A) Segundo o Art. 328, usurpar o exercício de função
pública, a pessoa pode pegar detenção, de três meses
a dois anos, e multa. Se do fato o agente auferir vantagem a pena será de reclusão, de dois a cinco anos,
e multa.
B) Segundo o Art. 329, a pessoa que opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a
funcionário competente para executá-lo ou a quem
lhe esteja prestando auxílio, a lei imputará pena de
detenção, de dois meses a dois anos.
C) Conforme o Art. 330, desobedecer a ordem legal de
funcionário público, o contraventor poderá pegar
pena de detenção, de quinze dias a seis meses, e
multa.
D) Com base no Art. 331, a pessoa que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão
dela poderá pegar pena de detenção, de seis meses a
dois anos, ou multa.
E) O Art. 333, infere que quem oferecer ou prometer
vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
o mesmo poderá ser advertido e ser multado, com direito a ampla defesa.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
29. Dentre os conceitos básicos de prevenção de infecção no
consultório odontológico, a desinfecção apresenta papel relevante. A cerca disso, julgue as afirmações abaixo:
I.

A desinfecção de alto nível utiliza-se produtos químicos com baixa toxicidade.
II. Para realizar a desinfecção deve-se borrifar o produto sobre os instrumentos, para evitar corrosão precoce.
III. Para que a desinfecção seja correta, deve-se manter
os recipientes fechados durante o processamento do
instrumental totalmente imerso no produto.
Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

30. Com relação à desinfecção dos equipamentos do consultório odontológico, assinale a alternativa CORRETA:
A) o refletor não deve ser desinfectado, pois não há risco de contaminação neste local.
B) A cuspideira é a primeira parte a ser desinfectada, já
que a parte menos contaminada do equipamento.
C) Os suctores(sugadores) após procedimentos críticos,
que tenham presença de sangue, a(o) ACD deve fazer a sucção de um copo com sabão enzimático.
D) A cadeira deverá ser desinfectada no início do expediente, apenas com água destilada.
E) A desinfecção do reservatório de água nunca deverá
ser realizada já que não há risco de contaminação.
31. Sobre o controle de infecção, o manejo dos resíduos do
consultório é de extrema importância. A cerca disso, considere os itens abaixo e assinale a alternativa correta.
I.

O lixo infeccioso é composto por gaze, algodão e
pontas de sucção, sendo seu destino o mesmo que o
lixo comum.
II. O lixo infeccioso contundente, composto de instrumentos perfuro-cortantes deve ser acondicionado em
caixas próprias para este fim, e quando cheias devem
ser destinada a vala séptica.
III. Lixo com resíduos de amálgama devem ser acondicionados em vidros e fechados com tampa sob uma
lâmina de água, evitando a formação de vapores de
mercúrio.

32. Durante um atendimento no consultório, o dentista pede
a(o) ACD que lhe forneça os materiais para realização de
uma exodontia. Dentre os instrumentos odontológicos existentes, o que não poderá faltar é:
A)
B)
C)
D)
E)

Seringa de Luer.
Seringa Carpule.
Calcador.
Seringa descartável.
Aplicador de hidróxido de cálcio.

33. Durante um procedimento odontológico, o dentista pede
que a (o) ACD lhe prepare um curativo odontológico provisório. Ele está pedindo o(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Resina Fotopolimerizável.
Amálgama.
Cimento cirúrgico.
Cimento de óxido de zinco e eugenol.
Cimento de fosfato de zinco.

34. Para uma restauração simples e pequena cujo material
restaurador será o amálgama, serão necessários alguns instrumentos para que o dentista realize tal procedimento. São
eles:
A) Brunidor, pote Dappen, pinça clínica, espelho, amalgamador, espátula de Hollemback.
B) Cureta, brunidor, pote Dappen, espelho, calcadores,
amalgamador, espátula de Hollemback.
C) Cureta, pote Dappen, pinça clínica, espelho, amalgamador, espátula de Hollemback, sonda explordora,
porta-amálgama.
D) Brunidor, pote Dappen, pinça clínica, calcadores,
porta-amálgama, espelho, amalgamador.
E) Cureta, brunidor, pote Dappen, pinça clínica, calcadores, porta-amálgama, espelho bucal, amalgamador, sonda exploradora, espátula de Hollemback.
35. Dentre as promoções de Saúde Bucal, as palestras realizadas no PSF e na Comunidade, são um bom exemplo de
atividades ligadas à prevenção de manifestações bucais. Nestas promoções, é dever do(a) ACD, EXCETO:
A) Auxiliar o Cirurgião-Dentista em palestras nas Escolas abrangidas pela área do PSF.
B) Promover ações de escovação sob supervisão do
profissional.
C) Realizar tratamento restaurador em crianças que necessitem de tal procedimento.
D) Promover bochechos fluoretados junto com o profissional em procedimentos coletivos.
E) Nenhuma das alternativas.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
III, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III.
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36. Sobre a manipulação do Cimento do Ionômero de Vidro
utilizado para restaurações de elementos dentários, é correto
afirmar que:
A) O momento ideal para manipular o cimento é logo
após o início do atendimento, antes da remoção do
tecido cariado pelo dentista.
B) Quando o material está com brilho e uma consistência semelhante à massa de pão é o momento ideal do
dentista utilizar.
C) Espatula-se o pó do cimento junto com água destilada.
D) Deve-se utilizar o fotopolimerizador para terminar a
restauração.
E) Quando o material está opaco e com certa resistência, é o momento ideal de utilizar para iniciar a restauração.
37. Quando do início do atendimento no PSF, em relação à
organização dos pacientes e do consultório, são obrigações
do(a) ACD, EXCETO:
A) Anotar os nomes do paciente na folha de atendimento específica para este fim.
B) Deixar o consultório odontológico limpo e desinfectar as peças de mão (micromotor e seringa tríplice).
C) Proceder de forma correta quanto a esterilização dos
instrumentos a serem utilizados, antes do início do
atendimento.
D) Aguardar o dentista chegar ao consultório para então
organizar os pacientes e esterilizar os instrumentos.
E) Nenhuma das alternativas.
38. Dentre os equipamentos de proteção individual, julgue os
itens a seguir sobre os chamados métodos de barreiras:
I.

Existem as barreiras que protegem o corpo do profissional e suas auxiliares (luvas, máscaras, óculos,
gorros, aventais e jaleco).
II. As que protegem as superfícies, bem como aquelas
que impedem a contaminação de pontos específicos:
controle de pé nas cadeiras, uso de sabão líquidos e
uso de toalhas descartáveis.
III. As que reduzem a quantidade e o número de microorganismos nos aerossóis: técnicas de anti-sepsia e
uso de suctores(sugadores) de alta potência.

39. Sobre os tipos de luvas, utilizados em consultório odontológico, considere os itens abaixo e marque a alternativa correta:
I.

As luvas descartáveis de látex podem ser utilizadas
para procedimentos clínicos.
II. As luvas de borracha grossa podem ser utilizadas para limpeza em geral e descontaminação de instrumental, equipamentos e superfícies, podendo até serem utilizadas novamente se não existirem furos ou
rasgos.
III. As luvas cirúrgicas estéreis, de látex, descartáveis
nunca devem ser utilizadas em ambiente de consultório odontológico, apenas em Hospital, já que se
trata de luvas específicas para cirurgias.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
III, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III.

40. É de responsabilidade do(a) ACD a realização dos seguintes procedimentos para cada paciente, EXCETO:
A) Lavar as mãos (removendo antes pulseiras e anéis) e
paramentar-se utilizando EPI.
B) Colocar luvas de borracha e desinfetar o consultório
(paredes, pisos, cadeira, refletor, etc).
C) Embalar as superfícies passíveis de contaminação
(equipo, mesa auxiliar, refletor).
D) Recepcionar o paciente, posicioná-lo na cadeira colocando campo ou guardanapo e, após o atendimento acompanhá-lo à saída do consultório.
E) Desinfetar todo o consultório enquanto o profissional está atendendo o paciente na cadeira.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
III, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III.
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