PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

PORTUGUÊS
COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS
QUESTÕES DE 01 A 05.

Sabor de Casa
POR ADRIANA MATTA

A magia da tapioca
Tradicionalmente, a tapioca é a base
da alimentação dos índios brasileiros.
Hoje ela aparece em destaque nos cardápios de vanguarda dos chefs mais criativos. A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem custo muito baixo. A mandioca,
ou Mani’oka, foi chamada de raiz mágica
brasileira, tantos são os benefícios
para a nossa saúde.
Está na hora de buscarmos
uma alimentação mais inteligente, privilegiando os ingredientes
que nos fazem bem. Acredito que
podemos unir sabor e saúde no
mesmo prato. Vale a pena se
esforçar. Os cientistas nos dizem
que poderemos viver muito além
dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê-los
vivê
plenamente.
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar
infantil e inconsequente.
Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é
muito importante e é o que nos manterá longevos e fortes.
forte
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento essenesse
cial. Cuide-se! E viva o nosso caviar branco.
Adriana Matta é chef
proprietária do Cooking Buffet.
Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de
2010.

01. Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem
custo muito baixo.”, a conjunção E destacada tem valor linli
guístico, sem
m alteração do sentido, equivalente a:
A)
B)
C)
D)
E)

pois;
além;
já que;
porque;
vez que.

02. Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir
sabor e saúde.” e “[...] paladar infantil e inconsequente”, os
termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

causa e efeito;
adição e efeito;
adição e consequência;
efeito e concessão;
adversidade e intensidade afetiva.
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03. No fragmento do texto “Para isso, não podemos passar a
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada:
A) exofórica de “alimentação mais inteligente”;
B) catafórica de “paladar infantil e inconsequente”;
C) endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde
no mesmo prato”
D) anafórica de “vivê-los
los plenamente”;
E) endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito além dos 100 anos”.
04. Na frase “Porque
ue a alma também deve ser bem nutrida.”,
o verbo em destaque é da ordem dos:
A)
B)
C)
D)
E)

de ligação, pois se liga ao principal “ser”;
auxiliar modal, e tem o valor de desejo;
modal, e tem o valor de possibilidade;
auxiliar modal, e tem o valor de obrigação;
de ligação,, pois relaciona-se
relaciona com o sujeito “alma”.

05. Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o
uso da crase é:
A) obrigatório, pois está diante de palavra feminina que
se inicia com artigo “a”;
B) facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante
de possessivos não é obrigatório;
C) facultativo, posto que “nossa”, como um demonstrademonstr
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”;
D) obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem obrigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”;
E) obrigatório, já que devemos
d
sempre usar a crase diante de palavras femininas.
AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPONDIRESPOND
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:

Os maiores sonhos dos brasileiros
Brilhar nos campos de futebol ou na telinha da TV, ver a família
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas
um como o maior. Então, para descobrir os maiores sonhos dos
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com
você. Eis os números da pesquisa completa:
30% ter a casa própria
18% abrir um negócio
16% ver os filhos felizes, formados e independentes
9% passar em um concurso
público

7,7% salvar vidas
7,1% encontrar alguém para a
vida toda
6,7% fundar uma ONG para
ensina arte
5,5% ter uma segunda profissão

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 610. Pág. 69. Junho de
2010.

06. Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como o
maior [...]” e “[...] os oito mais votados [...]”, os termos sublisubl
nhados fazem, respectivamente, uma retomada:
A)
B)
C)
D)
E)

catafórica de sonho e anafórica de sonhos;
catafórica de sonhos e anafórica de sonho;
anafórica de sonho e anafórica de sonhos;
anafórica de sonhos e catafórica de sonho;
catafórica de sonhos e catafórica de sonho.
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07. No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e
explorar”. A alternativa
ernativa que contém a forma nominal destes
verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o
texto é:
A)
B)
C)
D)
E)

brilhantismo, visionário, exploração;
brilhar, avistar, explorar;
brilho, vista, explora;
brilhismo, visão, exploração;
brilho, visão, exploração.

08. O termo destacado em “[...] ter o seu livro publicado e
admirado[...]” refere-se:
A) exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual
ele foi retirado;
B) endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da
pesquisa da Internet;
C) exoforicamente ao respondente
ente da pesquisa na InterInte
net;
D) endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “brasi“bras
leiros”;
E) endoforicamente, sob a forma de catáfora,
catá
a “você”.
09. A conjunção E,, geralmente de valor aditivo, no fragmento
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pessoas
pe
e
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor:
A)
B)
C)
D)
E)

causal;
consecutivo;
conclusivo;
final;
adversativo.

10. No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por:
A)
B)
C)
D)
E)

os sonhos;
muitas pessoas;
tantos;
para muitas pessoas;
tantos os sonhos.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto
afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

o município é, predominantemente, serrano;
o município é verticalmente edificado;
o município é urbanamente montanhoso;
o município é tipicamente metropolitano;
o município é urbanamente plano.

12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996.
1993
A)
B)
C)
D)
E)

Adinaldo de oliveira Pontes
Manoel Monteiro de Sampaio Filho
José de Melo
Vera Lúcia da Silva Pontes
Antônio Gomes da Silva
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13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos
com a cidade de Mari, EXCETO:
EXCETO
A)
B)
C)
D)
E)

Sapé
Capim
Mulungu
Caldas Brandão
Araçagi

14. Mari é conhecida economicamente
economicame pela predominância:
A)
B)
C)
D)
E)

na prestação de serviços cerâmicos;
pela integração de granjas no setor de avicultura;
na produção e no cultivo de mandioca;
do comércio informal;
de indústrias têxteis.

15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único
utilizado
tilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.
A)
B)
C)
D)
E)

Marinense
Marense
Mariense
Mariaense
Marilense

16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, relirel
giosamente, a:
A)
B)
C)
D)
E)

Nossa Senhora da Luz
Santa Rita de Cássia
Sant´Ana
São Sebastião
Santo Antônio

17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:
A)
B)
C)
D)
E)

14 de setembro de 1961;
17 de outubro de 1948;
22 de abril de 1954;
19 de setembro de 1948;
19 de setembro de 1958.

18. Como todo município que preza pelos aspectos institucioinstituci
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do
brasão do município de Mari.
A)
B)
C)
D)
E)

Verde, amarelo, azul e branco.
Vermelho, amarelo, roxo e verde.
Azul, amarelo, lilás e verde.
Rosa, amarelo, branco e vermelho.
Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional
que o recém-famoso
famoso jogador de futebol Neymar apresentou
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual
q foi demitido
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como
forma de corrigi-lo
lo contrariando, desta forma, seu dirigentes.
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o
jogador Neymar faz parte.
A)
B)
C)
D)
E)

Flamengo
Corinthias
Palmeiras
Santos
São Paulo
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20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematicasistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas instainst
lou, através de conjuntura política, um campus universitário
na cidade de Araruna.
A)
B)
C)
D)
E)

Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Campina Grande
Centro Federal de Ensino Tecnológico
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Vocação Tecnológico

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. São objetivos do Sistema Único de Saúde, exceto:
A) Identificação e divulgação dos fatores condicionancondiciona
tes e determinantes da saúde.
B) Formulação de uma política de saúde destinada a
promover nos campos econômicos e sociais, a redução dos riscos de doenças e outros agravos.
agravos
C) Estabelecer condições que assegurem o acesso UniUn
versal e Igualitário as ações de serviços para a propr
moção, proteção e recuperação da doença.
doença
D) Criar uma rede de serviços regionalizada, hierarquizada e centralizada com gestão única em cada esfera
do governo.
E) Dar assistência àss pessoas com realização integrada
às atividades preventivas de saúde.
22. Marque a alternativa em que não faz parte das atividades
do SUS:
A) Controle e fiscalização de alimentos para o consumo
humano.
B) Orientação Familiar.
C) Assistência na área de saneamento.
D) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêufarmacê
tica.
E) Assistência a psiquiatria integral.
23. Instância
ncia colegiada constituída em cada esfera de governo
com caráter permanente e deliberativo,, ao qual compete atuar
na formulação das estratégias da política de saúde e controlar
suas execuções:
A)
B)
C)
D)
E)

Conselho de saúde
Conferência de saúde
Ministério da saúde
Secretaria de saúde
Fundo nacional de saúde

24. Processo inflamatório crônico dos tecidos de proteção e
sustentação dos dentes sendo considerado a forma mais coc
mum da doença periodontal nos adultos é:
A)
B)
C)
D)
E)

Periodontose
Periodontose de Baer
Periodontite marginal
Gengivite descamativa
Atrofia Periodontal

ODONTÓLOGO DO PSB

25. São características referentes a bolsa periodontal, exceto:
A) Aumento da parede dos tecidos moles do sulco genge
gival.
B) Proliferação do epitélio juncional no sentido apical.
apical
C) Velocidade de transmissão patológica.
patológica
D) São classificadas em duas categorias:
categorias as Relativas e
Pseudobolsas.
E) Com relação a profundidade
profund
são chamadas de Rasas(até 4mm),médias (até 7mm) e profundas (acima
de 7mm).
26. Inflamação gengival devido a um transtorno de erupção
dentária, favorecendo a infecção dos tecidos moles que recorec
brem geralmente os terceiros molares inferiores não erupcionados totalmente:
A)
B)
C)
D)
E)

Gengivite
Pericoronite
Estomatites
Periocardite
Fístula

27. Coleção purulenta de forma circunscrita lisa e brilhante
localizada nos tecidos periodontais, onde os dentes apresenaprese
tam-se
se com polpa dental íntegra, há presença de bolsa profunda, e a sintomatologia é dolorosa sob pressão.
pressão Estamos
falando do:
A)
B)
C)
D)
E)

Abscesso lateral
Abscesso periapical
Abscesso apical agudo
Cisto periodontal
Cisto gengival

28. Doença aguda estreptocócica que inicia com febre alta
(40 graus), onde na cavidade bucal
buc a língua assume um aspecto
to saburroso, com descamação rápida, coloração vermelha
(chamada de língua de framboesa), caracterizada pelo sinal de
Filatov, é:
A)
B)
C)
D)
E)

Herpangina
Difteria
Actinomicose
Blastomicosa
Escarlatina

29. Infecção viral causada pelo Tagovírus, onde a principal
manifestação bucal são pequenas pápulas localizado no palato
com coloração vermelho escuro (chamado de sinal de Forcheimer).
A)
B)
C)
D)
E)

Condiloma
Sarampo
Varicela
Rubéola
Caxumba

30. Analise as questões e marque a alternativa correta:
correta
I.

A ação anticariogênica do flúor é principalmente rer
presentada pela sua ação no ambiente atuando atiat
vamente no mecanismo de remineralização dentária.
dentária
II. As águas de abastecimento público com flúor é um
método de uso coletivo e eficaz na redução nos nín
veis de cárie
ie dentária como medida de saúde públipúbl
ca.
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III. Os bochechos com flúor têm eficácia comprovada, o
custo é reduzido e há facilidade na sua aplicação,
onde as soluções mais usadas são os fluoretos de sós
dio a 0,2% para o uso semanal ou quinzenal e 0,02
% paras o uso diário.
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III estão corretos.
I e III estão corretos.
I e II estão corretos.
Somente o I está correto.
Somente o II está correto.

31. É uma resposta a irritação crônica de baixa intensidade,
geralmente associada ao uso de prótese mal adaptada, variando a cor e consistência, em virtude do tempo e a localização
da lesão, sendo necessário a remoção cirúrgica para sua eliel
minação como também a retirada do agente causador.
A)
B)
C)
D)
E)

Hiperplasia fibrosa inflamatória
Hiperplasia papilomatosa
Hiperplasia dilantínica
Fibromatose gengival
Granuloma piogênico

32. Área circunscrita de tecido infectado com microorganismicroorgani
mos patogênicos usualmente localizada adjacente a uma sus
perfície cutânea ou mucosa.
A)
B)
C)
D)
E)

Infecção focal
Focos de infecção
Infecção crônica
Ponto de flutuação
Flegmão

33. Tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado e inerine
vado, derivado da crista neural cefálica, que se desenvolve a
partir da papila dental.
A)
B)
C)
D)
E)

Gengiva
Fibras gengivais
Polpa dental
Cemento
Dentina

34. Proteção contra estímulos termo-elétricos
elétricos e agentes tóxicos dos materiais restauradores, como também estimula a
formação de dentina reparadora ou terciária, são característicaracteríst
cas de que material odontológico:
A)
B)
C)
D)
E)

Vernizes cavitários
Vernizes modificados
Ionômero de vidro
Hidróxido de cálcio
Cimento fosfato de zinco

35. Analise as questões e marque a alternativa correta:
I.

A pulpite reversível, também conhecida como HipeHip
remia ou congestão pulpar, apresenta um quadro de
alteração circulatória ou infalmatória da polpa dental
denta
apresenta-se
se com dor provocada e de pouca duração,
quando retirado o fator irritante.
II. A pulpite crônica ulcerativa ou pólipo pulpar geralgera
mente apresenta-se
se através de uma cárie dentária
dent
extensa, expondo consideravelmente a porção da polpa
dental ou por injúria
júria traumática resultante da exposiexpos
ção pulpar, não dolorosa e de longa duração.
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espo
III. A pulpite irreversível é caracterizada por dor espontânea podendo ser difusa com a evolução do procesproce
so e de difícil localização por parte do paciente.
paciente
A)
B)
C)
D)
E)

I e II estão corretas.
I e III estão corretas..
I, II e III estão corretas.
corretas
Somente I está correta.
correta
Somente a II está correta.
correta

36. Paciente jovem (09 anos) chega ao seu consultório apreapr
sentando uma classe III de ELLIS do elemento dentário 21.
21
Qual a característica desta classe?
classe
A)
B)
C)
D)

Perda total da coroa..
Fratura simples envolvendo apenas esmalte.
esmalte
Fratura envolvendo dentina e esmalte.
esmalte
Fratura extensa da coroa envolvendo dentina sem
exposição pulpar.
E) Fratura extensa da coroa envolvendo dentina com
exposição pulpar.
37. A perda do paladar,
adar, descamação da mucosa e principalprincipa
mente o manchamento dos dentes, língua e restaurações, são
desvantagens
agens de qual antiséptico bucal:
A)
B)
C)
D)
E)

Triclosan
Listerine
Clorexidina
Delmopinol
Octapnol

38. São considerados contra-indicações
indicações da exodontia, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Dentes anquilosados.
anquilosados
Dentes supranumerários.
supranumerários
Pacientes com um quadro de Sinusite.
Sinusite
Pacientes com GUNA.
GUNA
Pacientes com Trismo.
Trismo

39. É o carboidrato considerado como o mais favorável ao
estabelecimento da cárie dentária, pois produz polissacarídeos
que aumentam
m a viscosidade e facilita a aderência bacteriana
em quantidade no elemento dentário:
A)
B)
C)
D)
E)

Sacarose
Glicose
Maltose
Galactose
Amido

40. Marque a alternativa onde são exemplos de Anestésicos
locais do tipo Éster
A)
B)
C)
D)
E)

Xilocaína e Adrenalina
Lidocaína e Mepivacaína
Prilocaína
ilocaína e Bupivacaína
Procaína e Tetracaína
Procaína e Prilocaína
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