PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA-PA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015

PROVA PARA O CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL –
ENSINO MÉDIO COMPLETO/CURSO TÉCNICO
NOME:_____________________________________________________INSCRIÇÃO__________________

CADERNO DE QUESTÕES
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas)
correspondentes ao cargo e nível de escolaridade do candidato;
2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas
uma correta;
3- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1.
Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique
imediatamente o fiscal de sala;
4- Observe, no CARTÃO-RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma
divergência comunique o fiscal de sala;
5- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA com
caneta esferográfica de tinta preta;
6- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio digital e
etc.;
7- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma)
hora do início da prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após 2(duas)
horas do início da prova;
8- O tempo disponível para a prova é de 03 (três) horas;
9- Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, o CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO DE
QUESTÕES (caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova);
10- Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos.

Boa Prova!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTUGUÊS
TEXTO 01 para as questões de 01 a 10:

Toda cultura é particular. Não existe, nem pode existir uma cultura universal
constituída. No nosso século, os antropólogos vivem ensinando isso a quem quiser
aprender.
Tal como acontece com cada indivíduo, os grupos humanos, grandes ou
pequenos, vão adquirindo e renovando, construindo, organizando e reorganizando,
cada um a seu modo, os conhecimentos de que necessitam.
O movimento histórico da cultura consiste numa diversificação permanente. A
cultura universal - que seria a cultura da Humanidade - depende dessa diversificação,
quer dizer, depende da capacidade de cada cultura afirmar sua própria identidade,
desenvolvendo suas características peculiares.
No entanto, as culturas particulares só conseguem mostrar sua riqueza, sua
fecundidade, na relação de umas com as outras. E essa relação sempre comporta
riscos.
Em condições de uma grande desigualdade de poder material, os grupos
humanos mais poderosos podem causar graves danos e destruições fatais às culturas
dos grupos mais fracos. (...)
Todos tendemos a considerar nossa cultura particular mais universal do que as
outras. (...) Cada um de nós tem suas próprias convicções. (...)
Tanto indivíduos como grupos têm a possibilidade de se esforçar para incorporar
às suas respectivas culturas elementos de culturas alheias. (...)
Apesar dos perigos da relação com as outras culturas (descaracterização, perda
da identidade, morte), a cultura de cada pessoa, ou de cada grupo humano, é
frequentemente

mobilizada

para

tentativas

de

auto-relativização

e

de

autoquestionamento, em função do desafio do diálogo.

Leandro Konder. O Globo, 02/08/98.

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA-PA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001∕2015
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - ENSINO MÉDIO COMPLETO/CURSO TÉCNICO
QUESTÃO 01 – A expressão “No nosso século...”, utilizada pelo autor do texto acima,
refere-se:
(A) ao século XIX
(B) ao século XX
(C) ao século XXI
(D) ao presente
(E) aos nossos dias atuais
QUESTÃO 02 – Em: “Cada um de nós...”, o autor refere-se:
(A) aos brasileiros, especificamente
(B) a todos os humanos
(C) aos cariocas, afinal o jornal é de lá
(D) aos paulistas, com certeza
(E) às culturas antepassadas
QUESTÃO 03 – A locução conjuntiva no entanto, que inicia um dos parágrafos do
texto, está como elemento de coesão, ao ligar dois segmentos do texto. Ao fazer isso,
ela:
(A) estabelece uma relação causal entre os segmentos;
(B) expressa uma ressalva ao que foi dito anteriormente;
(C) liga pensamentos totalmente contrários entre si;
(D) apresenta uma consequência se algo acontecer;
(E) estabelece uma relação de adição ao que antes fora dito.
QUESTÃO 04 – A expressão “quer dizer” poderia ser substituída, sem provocar
problema de sentido à sentença em que ela se encontra, por:
(A) ou não;
(B) isto é;
(C) a saber;
(D) logo;
(E) aliás.
QUESTÃO 05 – O último par de parênteses usados no texto se justifica para:
(A) exemplificar;
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(B) concluir;
(C) conceituar;
(D) citar dados;
(E) justificar.
QUESTÃO 06 – Em relação às Funções de Linguagem, este texto é um exemplo em
que predomina a função...
(A) Conativa;
(B) Fática;
(C) Referencial;
(D) Expressiva;
(E) Metalinguística.
QUESTÃO 07 – Em: “...depende da capacidade de cada cultura afirmar sua própria
identidade, desenvolvendo suas características peculiares.”, o possessivo sua referese à (s):
(A) cultura;
(B) capacidade;
(C) sociedades humanas;
(D) Humanidade;
(E) identidade.
QUESTÃO 08 – Em: “No nosso século, os antropólogos vivem ensinando isso a quem
quiser aprender”, podemos apontar o uso de qual figura de linguagem?
(A) hipérbato;
(B) hipérbole;
(C) metonímia
(D) catacrese;
(E) sinestesia.
QUESTÃO 09 – O motivo de uso do acento grave em: “...destruições fatais às culturas
dos grupos mais fracos...”, deu-se porque:
(A) há uma regência verbal que o pede e um substantivo que o aceita;
(B) é um caso de locução adverbial de lugar;
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(C) a palavra fatais exige, e a palavra culturas o aceita;
(D) a palavra destruições pede a preposição a, e culturas aceita o artigo as;
(E) é um caso de regência nominal exigido pelo termo graves danos.
QUESTÃO 10 – Sobre o parágrafo: “Todos tendemos a considerar nossa cultura
particular mais universal do que as outras. (...) Cada um de nós tem suas próprias
convicções.”, é correta a análise:
(A) é formado por três períodos;
(B) o ponto que une os períodos poderia ser substituído sem alterar o sentido que os
encadeia por pois;
(C) o termo próprias funciona como predicativo do objeto de convicções;
(D) todos os sujeitos desse parágrafo são compostos;
(E) não há caso de silepse no parágrafo.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 11 - Um investidor aplicou 2/3 do seu capital, à taxa de 5% ao mês, e o
restante à taxa de 6% ao mês, durante 4 meses. Ao final desse período obteve um
rendimento de R$ 4.800,00. O capital aplicado por esse investidor foi exatamente de:
(A) R$ 20.000,00
(B) R$ 21.000,00
(C) R$ 22.500,00
(D) R$ 25.000,00
(E) R$ 18.000,00

QUESTÃO 12 - Um reservatório tem a forma de um cubo com um metro de aresta. A
capacidade desse reservatório, em litros, é igual a:
(A) 1
(B) 10
(C) 100
(D) 1000
(E) 10000
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QUESTÃO 13 - Três operários foram empregados sucessivamente para cavar um
buraco. O primeiro executou

do serviço, o segundo

do resto e o terceiro terminou

o serviço. O empreiteiro pagou pelo serviço todo R$ 665,00, sendo que cada operário
recebeu o equivalente ao serviço que executou. Quanto recebeu o operário que
concluiu o serviço?
(A) R$380,00
(B) R$270,00
(C) R$190,00
(D) R$98,00
(E) R$95,00

QUESTÕES 14 - A média aritmética simples dos números 0,09; 0,25 e 2,18 é igual a:
(A) 0,16
(B) 0,84
(C) 1,08
(D) 1,11
(E) 1,26

QUESTÃO 15 - A função do 2º grau

, cujo gráfico é uma

curva parabólica, tem o vértice no ponto.
(A) (-4/3, -25/3)
(B) (3/4, 25/3)
(C) (-3/4, -25/3)
(D) (4/3, -25/3)
(E) (4/3, 25/3)
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16 - Os dispositivos periféricos de um computador podem ser classificados
em duas grandes categorias: os dispositivos de entrada e saída. Com base neste
conceito, assinale a alternativa que listam dispositivos que se adéquam ao conceito.
(A) Scanner, Teclado, Mouse, Impressora.
(B) Roteador, Mouse, Teclado, Windows.
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(C) Fonte de alimentação, Teclado, Conector bluetooth, Placa de rede.
(D) HD, CD-ROM, DVD-ROM, Disquete.
(E) Memória RAM, HD, Teclado, Mouse.

QUESTÃO 17 - O sistema operacional Windows é dotado de diversas teclas de atalho
que visam aumentar o desempenho do usuário em certas funções durante a operação
do sistema. Indique a opção que realiza a função de abrir o aplicativo Windows
Explorer.
(A) alt+t.
(B) F2
(C) F5
(D) ctrl+a.
(E) Bandeira do Windows+e.

QUESTÃO 18 - Dentre as diversas formatações utilizadas em textos, em programas
como o MS Word, podemos citar a capitulação, demonstrada na figura abaixo:

Com base neste contexto, assinale a opção que indica o menu necessário para
acessar as opções deste tipo de formatação.
(A) Arquivo.
(B) Inserir.
(C) Exibição.
(D) Revisão.
(E) Início.

QUESTÃO 19 - Atualmente, a informação representa o maior bem dentro de qualquer
organização; assim, existem diversas formas de se garantir a proteção da mesma.
Dentre os diversos procedimentos existentes, assinale qual pode ser considerada a
forma mais segura para proteção desta informação.
(A) Backup.
(B) Firewall.
(C) Ifconfig.
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(D) Antivírus.
(E) Dump.

QUESTÃO 20 - Dentre as aplicações mais comuns no ambiente da internet podemos
citar.
(A) E-mail, editor de textos, FTP, instant messengers.
(B) Editor de slides, páginas web, FTP, instant messengers.
(C) E-mail, páginas web, FTP, instant messengers.
(D) Editor de slides, páginas web, FTP, firewalls.
(E) E-mail, editor de textos, FTP, firewalls.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 - O Objetivo da Dentística Restauradora é o de preservar a estrutura
dentária sadia e recompor o tecido perdido, buscando através do emprego de materiais
e técnicas restauradoras adequadas, evitar recidivas, devido ao aparecimento de novas
lesões de cárie dentária. Dentre esses materiais dentários restauradores, os que mais
se destacam pelo seu caráter terapêutico são os Cimentos de Ionômero de Vidro. De
acordo com a técnica de manipulação podendo ser realizada pelo Auxiliar de Saúde
Bucal (ASB) com supervisão do Cirurgião-Dentista, marque o item correto:
(A) Coloca-se a quantidade de pó/líquido aleatoriamente sobre a placa de vidro, sem
qualquer proporção estabelecida.
(B) A manipulação deve acontecer sobre uma placa de vidro aquecida com auxílio de
um Hollenback n° 3S.
(C) O tempo de aglutinação ocorre em 10 segundos.
(D) A modificação na proporção pó/líquido não altera profundamente as propriedades
do cimento.
(E) Deve ser realizado em uma placa de vidro previamente esterilizada e resfriada,
seguindo a proporção adequada de pó/líquido estabelecida pelo fabricante, com auxílio
de uma espátula n° 36, de modo a aglutiná-los completamente, mantendo a mistura
com um aspecto liso e brilhante.
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QUESTÃO 22 - De acordo com suas propriedades físicas e biológicas, o Cimento de
Óxido de Zinco e Eugenol (ZOE) é utilizado principalmente como material dentário
restaurador do tipo...
(A) Prolongado
(B) Temporário
(C) Permanente
(D) Adesivo
(E) Nenhuma das respostas acima

QUESTÃO 23 - A Resina Composta é um material usado na Odontologia com a
finalidade de restaurar, estética e funcionalmente os dentes. Sua aplicação é ampla,
podendo preencher cavidades provocadas pela cárie, restaurar dentes fraturados,
mudar forma de dentes e minimizar imperfeições do esmalte dentário. De acordo com
sua técnica e sequência clínica de aplicação, marque a alternativa correta:
(A) A Resina Composta não pode ser fotopolimerizada.
(B) A sequência clínica de aplicação consiste: condicionamento ácido, aplicação de
adesivo

e

preenchimento

da

cavidade

com

resina

composta,

seguido

da

fotopolimerização.
(C) A fotopolimerização em uma restauração simples deve ocorrer por obrigatórios 5
minutos.
(D) A sequência clínica de aplicação consiste: adesivo, condicionamento ácido e
preenchimento da cavidade, seguida de fotopolimerização.
(E) Nenhuma das respostas acima.

QUESTÃO 24 - De acordo com as Normas do Exercício Profissional do Auxiliar de
Saúde Bucal, segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o ASB, sob
supervisão do Cirurgião-Dentista, poderá realizar as seguintes atividades, exceto:
(A) Organizar e executar atividades de higiene oral.
(B) Processar filme radiográfico.
(C) Preparar o paciente para o atendimento.
(D) Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.
(E) Não deverá ser aplicada pelo ASB qualquer medida de biossegurança.
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QUESTÃO 25 - Com relação aos Instrumentais Odontológicos, assinale a alternativa
que indica aquele que é extremamente necessário para realização de uma
EXODONTIA:
(A) Limas
(B) Espelho Bucal
(C) Fórceps
(D) Explorador
(E) Hollenback

QUESTÃO 26 - O tártaro, também conhecido como cálculo dental, é definido como o
resultado da mineralização da placa bacteriana ou biofilme maduro na superfície
dentária. De acordo com os instrumentais odontológicos, a remoção do tártaro supra
gengival é realizada por...
(A) Caneta de alta rotação
(B) Fórceps
(C) Curetas Periodontais
(D) Sonda milimetrada
(E) Nenhuma das respostas acima

QUESTÃO 27 - No Odontograma, o código utilizado para um dente permanente
localizado na maxila e está corretamente indicado na alternativa:
(A) 51
(B) 72
(C) 36
(D) 15
(E) 48

QUESTÃO 28 - Para auxiliar no diagnóstico odontológico são utilizadas técnicas
radiográficas que podem ser intrabucais e extrabucais. Pode ser citada como técnica
intrabucal:
(A) Panorâmica
(B) Telerradiografia
(C) Periapical
(D) Tomografia
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(E) Nenhuma das respostas acima

QUESTÃO 29 - Os profissionais de odontologia como Cirurgião-Dentista, Auxiliar de
Saúde Bucal e Técnico em Higiene Dental, são suscetíveis a doenças causadas por
agentes patológicos, e o mecanismo mais efetivo para a proteção é oferecido pelos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados na rotina clínica do consultório
odontológico. Pode ser citado como EPI, exceto:
(A) Gorro
(B) Luva
(C) Máscara
(D) Autoclave
(E) Óculos de proteção

QUESTÃO 30 - De acordo com as Normas de Biossegurança, o método de
esterilização em autoclave é definido por...
(A) Exposição direta ao vapor saturado de água a 120°C em um ciclo médio de 30
minutos.
(B) Exposição ao calor seco por 160°C em um ciclo médio de 2 horas
(C) Exposição indireta ao vapor saturado de água a 160°C em um ciclo médio de 60
minutos.
(D) Exposição direta ao vapor saturado de água a 120°C em um ciclo médio de 5
minutos.
(E) Exposição indireta ao vapor saturado de água a 160°C em um ciclo médio de 10
minutos.
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