PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA (PE)

PORTUGUÊS
01. Considere a piada abaixo:
O bêbado esta pendurado em um poste cantarolando, até que
chega um guarda e diz:
— Desça já daí!
O bêbado desce e o guarda pergunta:
— Quem é você?
— Não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá de cima!
Contribui(em) para a “graça” da piada:
I.

A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o
último trecho do texto.
II. A informação prévia de que se tratava realmente de
um ébrio.
III. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto
do seu interlocutor.

04. Ainda sobre a fala do garoto na charge acima, podemos
concluir que:
I. ocorre uma ruptura no uso da língua portuguesa;
II. há registro de uma variante linguística social;
III. há o registro da formalidade no uso da língua portuguesa.josea
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.

05. Considere a imagem abaixo e marque a alternativa correta.

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.

Considere a imagem abaixo e responda as questões 02, 03 e 04.

Linguisticamente, a forma mais adequada para o enunciado
acima seria:
A)
B)
C)
D)
E)

Nós erramos. Quem reclamar, nós expulsaremos.
Nós erramos, mas quem reclamar, nós expulsamos.
Nós erra, quem reclama, nós expulsa.
Nós erra, mas quem reclama, nós expulsa.
Nós erremos, quem reclamar, nós expulsemos.

06. Sobre o uso pronominal, marque a alternativa correta.

02. Pela imagem acima é possível concluir que:
A) o garoto se irrita ao afirmar que tirou zero na avaliação.
B) o garoto faz uma ameaça verbal a professora que lhe
deu zero na avaliação.
C) a professora corrige, mas não justifica o motivo do erro.
D) a professora ao ver o garoto com uma arma de fogo se
vê na obrigação de alterar o resultado da avaliação.
E) a professora errou na nota obtida pelo aluno e achou
melhor corrigi-la.
03. De acordo com a fala do garoto, podemos concluir que
ocorre a predominância da função:
A)
B)
C)
D)
E)

poética
metalinguística
conativa
expressiva
fática
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A) Nada faz-me querer sair de Pernambuco.
B) Vou-me embora para Moreilândia.
C) Em Moreilândia, a prova se realizará neste domingo
pela manhã e tarde.
D) Anita despediu-se, me beijando a face.
E) Em tratando-se de negócios, João está sempre
atento.
07. Na expressão: “É provável que ele chegue ainda hoje.”,
temos:
A)
B)
C)
D)
E)

Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
Oração Subordinada Substantiva Predicativa
Oração Subordinada Substantiva Apositiva
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08. No estudo da linguagem, sabemos que o paralelismo
consiste em uma sequência de expressões com estrutura idêntica. Com base neste contexto, marque a ÚNICA alternativa
INCORRETA.
A) Mariana vende balas e biscoitos.
B) Pedro falou para sua mãe que iria para o cinema e
depois para a festa.
C) Fagner tem dois sonhos a se realizar: ser jogador e
ficar famoso.
D) Dona Georgita pediu para seu filho ir na farmácia e
depois passasse no supermercado.
E) Geralda afirmou ao delegado ter ido ao colégio e ter
ido ao mercado.
09. Marque, entre as alternativas abaixo, a que apresenta
todas as palavras separadas corretamente.
A)
B)
C)
D)
E)

sols-tí-ci-o, al-fai-a-te, ba-lei-a
pneu, rá-bu-la, tungs-tê-ni-o
ap-to, psi-co-se, o-bso-le-to
ad-vir, ab-so-lu-to, si-le-pse
pai, cog-no-me, ar-le-quim

10. Considere o fragmento textual abaixo e marque a alternativa correta.
“O rato roeu a roupa do Rei de Roma.”
Este famoso enunciado tem como predominância, quanto às
figuras de linguagem:
A)
B)
C)
D)
E)

metonímia
aliteração
eufemismo
hipérbole
antítese

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sabemos que Pernambuco está se preparando para receber uma montadora de automóveis que irá elevar ainda mais a
economia do estado. Serão milhares de ofertas de emprego a
serem gerados durante a instalação da Fiat, bem como, quando do início de produção. A cidade que irá instalar a primeira
montadora de automóveis no estado consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

Abreu e Lima
Caruaru
Igarassú
Paulista
Goiana

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Des. Jones Figueirêdo Alves
Des. José Fernandes de Lemos
Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais
Des. Jovaldo Nunes Gomes
Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção

13. Assinale a alternativa abaixo que apresenta, economicamente, a maior empresa brasileira em valor de mercado.

D) Bando do Brasil
E) Petrobras
Considere o texto a seguir e responda a questão 14.
Da manga rosa
Quero gosto e o sumo.
Melão maduro, sapoti, juá.
Jaboticaba, teu olhar noturno;
Beijo travoso de umbú cajá.
Pele macia,
Ai! carne de cajú!
Saliva doce, doce mel,
Mel de uruçú.
Linda morena,
Fruta de vez temporana,
Caldo de cana caiana,
Vem me desfrutar!
Linda morena,
Fruta de vez temporana,
Caldo de cana caiana,
Vou te desfrutar!
Morena Tropicana,
Eu quero teu sabor.
Ai! Ai! Ioiô! Ioiô!
14. Trata-se de uma das músicas mais conhecidas do meio
artístico brasileiro que é de autoria de:
A)
B)
C)
D)
E)

Chico César
Zé Geraldo
Caetano Veloso
Maria Betânia
Alceu Valença

15. Todos os artistas abaixo citados são de Pernambuco, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Alceu Valença
Nando Cordel
Elba Ramalho
Reginaldo Rossi
Geraldo Azevedo

16. É sabido que Pernambuco será uma das sedes da Copa do
Mundo em 2014, inclusive com a construção de um moderno
estádio de futebol exclusivo para o evento na cidade de:
A)
B)
C)
D)
E)

Recife
São Lourenço da Mata
Carpina
Olinda
Jaboatão dos Guararapes

17. Moreilândia, conforme dados do censo IBGE de 2010,
está com uma população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

09.766 habitantes
11.132 habitantes
17.876 habitantes
23.445 habitantes
27.090 habitantes

A) Itaú
B) Vale
C) Bradesco
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - PSF
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18. O gentílico utilizado para quem nasce em Moreilândia
corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

moreirense
moreilano
moreiense
moreilense
moreilanense

19. O prefeito eleito na cidade de Moreilândia para o quadriênio 1997-2000 foi:
A)
B)
C)
D)
E)

Valdemar Peixoto de Luna
Antonio Primo de Queiroz
Jose Miranda Filho
João Angelim Cruz
Jeser de Sa Vieira

20. Entender a importância das artes plásticas, torna-se caminho para reconhecer a sensibilidade intelectual de uma pessoa. Muitas vezes, é através de uma obra de arte que se percebe a personalidade do ser humano, bem como, sua expressão de sentimento. Assinale, entre as alternativas abaixo a que
apresenta uma artista plástica brasileira:
A)
B)
C)
D)
E)

Clara Nunes
Anita Malfatti
Chiquinha Gonzaga
Clarice Lispector
Cecília Meireles

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Por muito tempo, não foi possível esterilizar peças de
mão de alta rotação, pois eram danificadas pelo calor. Atualmente isso não mais acontece. Porém, para garantir sua longevidade, é fundamental manter princípios de manutenção
preventiva das peças, para ter também um bom funcionamento. Com base no conceito apresentado, assinale a alternativa
que NÃO preenche a rotina correta para a manutenção preventiva de peças de mão de alta rotação.
A) Limpar e desinfetar com soluções desinfetantes de
nível intermediário. Lubrificar com óleo. Empacotar
e autoclavar. Acionar o sistema de água/ar ou o sistema de desinfecção de mangueiras por 30 segundos.
B) Acionar o sistema de água/ar ou o sistema de desinfecção de mangueiras por 30 segundos. Limpar e desinfetar com soluções desinfetantes de nível intermediário. Empacotar e autoclavar. Lubrificar com
óleo.
C) Acionar o sistema de água/ar ou o sistema de desinfecção de mangueiras por 30 segundos. Limpar e desinfetar com soluções desinfetantes de nível intermediário. Lubrificar com óleo. Empacotar e autoclavar.
D) Limpar e desinfetar com soluções desinfetantes de
nível intermediário. Acionar o sistema de água/ar ou
o sistema de desinfecção de mangueiras por 30 segundos. Lubrificar com óleo. Empacotar e autoclavar.
E) Limpar e desinfetar com soluções desinfetantes de
nível intermediário. Lubrificar com óleo. Acionar o
sistema de água/ar ou o sistema de desinfecção de
mangueiras por 30 segundos. Empacotar e autoclavar.
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - PSF

22. Em função da ergonomia, o ato de utilizar o sugador no
interior da boca do paciente tem aspecto importante na agilização do atendimento. Em relação a esse ato, assinale alternativa INCORRETA.
A) Em regiões linguais de atuação, o assistente de saúde
bucal deverá, com suavidade, pressionar o dorso da
língua do paciente com o corpo do sugador, mantendo a afastada da ponta da broca acionada pelo cirurgião dentista, aumentando os níveis de segurança.
B) O assistente de saúde bucal não deverá tocar com a
ponta da cânula a região das papilas gustativas do V
lingual, pois poderá acionar a zona reflexa de deglutição.
C) O assistente de saúde bucal deve ver o dente alvo da
intervenção tão bem quanto o cirurgião dentista.
D) O assistente de saúde bucal deve providenciar pontas
sugadoras rombas e curtas, mantidas contínua e suavemente com uma só mão, apoiada sobre o rosto do
paciente, para evitar que um movimento brusco possa lesá-lo.
E) A água acumulada na boca é a proteção mais efetiva
contra deglutição e/ou inalação de corpos estranhos
pelo paciente, de modo que nunca deverá ser removida na sua totalidade.
23. Ergonomia é a ciência que estuda as leis naturais do trabalho humano, isto é, a interação do homem ao ambiente de
trabalho e deste ao homem. Permite estudar o trabalho em
termos do sistema “homem–máquina–ambiente”, e quando
harmonioso, tem-se um trabalho produzido da maneira mais
natural possível, com qualidade de vida da equipe profissional. Com base nos princípios de ergonomia, assinale a alternativa correta.
A) Para o assistente de saúde bucal posicionar se em 03
horas em um atendimento odontológico, obrigatoriamente o cirurgião dentista que ele auxilia deverá ser
canhoto.
B) O assistente de saúde bucal deverá manter as pernas
fechadas, levemente desviadas para o seu lado direito, no intuito de não tocar as pernas do cirurgião
dentista que atua do outro lado da cadeira.
C) Para o dentista destro, a posição ergonômica ideal do
assistente de saúde bucal é entre 09 e 11 horas em
relação à cadeira onde o paciente está sentado.
D) Para o dentista destro, o assistente de saúde bucal
deve sentar se na posição de 03 horas. Isso possibilita uma melhor visualização do campo operatório.
E) Para o dentista posicionado na região de 09 horas, o
assistente de saúde bucal deverá se posicionar em 12
horas. Tal fato agiliza a busca de materiais no balcão
auxiliar.
24. A máscara constitui a maior medida de proteção das vias
aéreas superiores contra micro-organismos oriundos dos
procedimentos odontológicos. Sobre os cuidados relativos ao
uso das máscaras, é correto afirmar:
A) Durante o atendimento do paciente, caso o uso da
máscara embace os óculos de proteção, deve-se ajusta-la para que não haja prejuízo da continuidade do
auxílio ao cirurgião dentista, contudo evitando-se
atos que possam contaminar as estruturas circundantes.
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B) Deve-se preferir as máscaras de polipropileno aos
respiradores, pois trazem maior poder de filtragem,
diminuindo a permeabilidade aos aerossóis.
C) Como elemento altamente contaminado, devido à
proximidade com os aerossóis exalados no procedimento, deve ser removida logo após o término do ato
odontológico, imediatamente após a retirada das luvas e antes da lavagem das mãos. Isso elimina a possibilidade de toque em outras superfícies e contaminação adicional e cruzada.
D) Após sua remoção, deve-se evitar coloca-la sobre
superfícies de uso rotineiro, como os balcões. Para
que não aumentemos as áreas de contaminação nos
procedimentos, visando pacientes posteriores, devemos mantê-la conosco, abaixada no nível do pescoço, mas efetivamente presa pelos elásticos.
E) Máscaras úmidas podem perder o poder de filtração,
permitindo a entrada de aerossóis bacterianos. Assim, deve-se tentar fazer sua troca a cada paciente
atendido.
25. Um número considerável de desinfetantes é utilizado em
odontologia, incluindo fenóis, álcoois, compostos liberadores
de cloro, formaldeídos e glutaraldeídos, entre outros. Não
existe um desinfetante que atenda todas as situações, devendo8se conhecer as características e uso de cada um, para um
correto uso. Assinale a alternativa que indica corretamente o
uso dos desinfetantes em relação à sua ação e indicação.
A) As soluções que utilizam cloro são indicadas para
desinfecção de artigos e superfícies em geral, desde
que, previamente, seja feita limpeza com água e detergente. Não se deve estocar esse produto, pois perde a estabilidade com o tempo.
B) Glutaraldeído é indicado para desinfecção de superfícies desde que não haja material orgânico envolvido. A formulação ideal é de 2% e deve ser utilizada
dentro de 24 horas, sob pena de falta de efetividade.
C) Fenóis sintéticos são indicados para desinfecção de
equipamentos, bancadas e pisos, especialmente em
áreas com presença de gorduras, devido ao seu alto
poder de quebra dessas moléculas.
D) Ácido peracético é indicado para desinfecção de polipropileno, policarbonato e polietileno, bastando realizar fricção vigorosa por pelo menos 30 segundos.
E) Formaldeído é utilizado na desinfecção de pisos somente. Não se indica seu uso em balcões, devido à
sua toxicidade acentuada. O aplicador deve utilizar
máscaras, luvas de borracha e óculos de proteção para evitar que o líquido entre em contato com os olhos
ou a pele.
26. O assistente de saúde bucal deverá auxiliar um cirurgião8dentista no atendimento de um paciente num procedimento de moldagem a ser realizado. O cirurgião8dentista
informou que será uma moldagem de hidrocoloide irreversível simples para articulação e que já fez a escolha de moldeiras. Dentre os diversos elementos componentes da mesa clínica preparada, NÃO preenche os requisitos para uso nesse
procedimento:
A)
B)
C)
D)
E)

27. O uso das autoclaves é rotineiramente utilizado em consultórios odontológicos para a esterilização dos instrumentais.
O uso do calor úmido, no entanto, requer alguns cuidados.
Assinale a alternativa INCORRETA em função da efetividade da esterilização utilizando8se uma autoclave.
A) As datas da esterilização e de limite de validade devem constar no pacote, na região externa.
B) Objetos côncavos devem ser colocados com o lado
côncavo de cabeça para baixo, para facilitar o escoamento do vapor.
C) A carga interna da câmara deve ser inferior a 80% da
capacidade total da autoclave.
D) Os pacotes devem ser dispostos homogeneamente,
uns sobre os outros, com as faces do papel grau cirúrgico voltadas entre si.
E) Em todos os pacotes devem estar presentes os indicadores químicos externos, para indicar o processamento do material.
28. Dentro de um ambiente odontológico, podemos considerar quatro grandes vias pelas quais as infecções podem ser
transmitidas da fonte ao hospedeiro: secreções orais e orofaríngeas, sangue, água e ar. Esses elementos podem ainda ser
transmitidos de maneira direta ou mesmo indireta. Assinale a
alternativa correta sobre a transmissão de infecções:
A) Auxiliando uma cirurgia, o assistente de saúde bucal
pode, dentro das manobras cirúrgicas, inocular um
agente infeccioso na pele ou mucosa do hospedeiro,
caracterizando uma transmissão indireta da fonte
sangue.
B) Quando os micro-organismos da boca são transmitidos por meio de gotículas ou aerossóis, a transmissão é caracterizada por contato a distância. Isso
acontece rotineiramente em turbinas de alta rotação,
jatos de bicarbonato ou seringas água/ar, que, felizmente, não possuem o poder de carrear secreções
sanguíneas.
C) Auxiliando um procedimento de exame bucal, o assistente de saúde bucal involuntariamente encosta
uma lesão do seu punho, originada por alergia, na
saliva do paciente. Tal fato caracteriza uma transmissão direta de agente infeccioso pela justaposição
entre fonte e hospedeiro.
D) Ao tossir a menos de um metro do paciente e sem o
uso de máscara, o auxiliar odontológico estará caracterizando uma possível transmissão de infecção cruzada de maneira direta.
E) Ao fechar uma agulha anestésica após o uso, o auxiliar inadvertidamente se perfura. Ela acabou de sofrer uma contaminação direta por meio da agulha já
contaminada.

seringa carpule.
cânula de sugador.
alginato.
água.
gral de borracha.
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29. Considerando os princípios éticos que regem o código de
conduta dos profissionais – Resolução CFO nº 209/97 –,
considere os seguintes itens:
I.

É infração ética prestar serviço profissional não habilitado.
II. Faz parte da regra de mercado aliciar pacientes de
colegas.
III. Ser conivente com erros técnicos não caracteriza infração ética.
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.

30. Sobre os materiais para restauração e proteção dos dentes
acometidos pela doença cárie, que estão cada vez mais evoluídos, considere os itens abaixo e marque a alternativa correta.
I.

O cimento de hidróxido de cálcio é indicado para as
cavidades profundas com exposição pulpar, desde
que o paciente seja jovem.
II. O cimento de ionômero de vidro tipo C é utilizado,
principalmente, para fazer a proteção das cavidades
profundas sem estas possuírem exposição pulpar.
III. A resina composta é o material de escolha para restaurações tipo classe IV, levando-se em consideração a estética.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

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