PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
VAGAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
INSTRUÇÕES
1.

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os
que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal.

2.

Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA,
com caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul.

3.

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser
feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de
forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os
campos de marcação completamente, sem deixar espaços.

4.

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato,
já estiver danificado.

5.

As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

6.

SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que:

a)

Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA.
7.

Os rascunhos e
CONSIDERADOS.

as
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
Conheci Marcos Rey, há mais de vinte anos, quando
sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse
desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no
teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para
tentar adaptar um livro para teatro. Era O Rapto do
Garoto de Ouro, de Marcos. Passei noites me torturando
sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e
ele, pois a montagem dependia da aprovação do autor.
Quando adolescente, eu ficara fascinado com Memórias
de um Gigolô, seu livro mais conhecido. Nunca tinha
visto um escritor de perto. Imaginava uma figura
pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração quase
saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido
por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e
simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma
doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos
pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que
nem consegui dizer “boa-tarde”. Gaguejei. Mas ele me
tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs
mudanças no texto. Orientou-me. Principalmente,
acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois
anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que
me recebeu naquele dia.
Continuei a vê-lo esporadicamente. Era alegre,
divertido. Todo sábado, de manhã, ia tomar cerveja e
uísque com outros escritores na Livraria Cultura, no
Conjunto Nacional. Às vezes nos telefonávamos para
falar da vida. Escritores costumam ser competitivos e
ciumentos. Buscam defeitos nas obras alheias, como
mulheres vaidosas, comparando vestidos umas das
outras. Marcos, não. Conheci muitos autores
beneficiados por suas opiniões. Era generoso. Quando
deu uma entrevista no programa de Jô Soares, a
escritora Fanny Abramovich lhe telefonou. Elogiou seu
suéter, de uma bonita cor cinza. Marcos mandou-o de
presente para ela.
Sempre me senti orgulhoso por ser seu companheiro
aqui na última página de Veja São Paulo. Quando
começamos as crônicas, fui visitá-lo. Ele acabara de
comprar um apartamento em Perdizes. Seus livros
ficarão na história da literatura. Mas, até poucos anos
atrás, lutava com o aluguel. Não costumávamos nos
telefonar em aniversários ou datas especiais. Mas, em
janeiro último, ligou para desejar feliz Ano-Novo.
Chamou-me de colega. Emocionei-me:
— Tomara que você também tenha um ano
maravilhoso.
Como é a vida, não?
Palma me contou que tudo aconteceu muito depressa.
Hospitalização, operação. Os médicos foram francos.
Ela o visitou na UTI.
— Marcos, não fique sofrendo. Pode partir em paz, meu
amor.

Estava adormecido, mas ela tem uma certeza íntima de
que ele entendeu. Depois de 39 anos juntos, Palma tem
o direito de ter certezas. Quando alguém nos deixa, até
as pessoas mais céticas sentem o desejo de acreditar no
desconhecido.
Pessoalmente, nunca tive dúvida de que existe algo
mais, em algum lugar. Ainda bem.
Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.
Walcyr Carrasco - https://vejasp.abril.com.br
01) Assinale a opção que apresenta o título mais
adequado para o texto.
a) Em busca da imortalidade literária.
b) Meu amigo Marcos.
c) Memórias de um Gigolô.
d) Perspectivas literárias.
e) A versatilidade de Marcos.

02) Podemos afirmar que o texto é predominantemente
uma:
a) dissertação argumentativa.
b) dissertação expositiva.
c) narração.
d) injunção.
e) descrição

03) Assinale a alternativa que apresenta o principal
objetivo do autor ao escrever a crônica lida.
a) Comentar o comportamento dos escritores.
b) Fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida.
c) Destacar o êxito de sua peça teatral.
d) Demonstrar sua gratidão ao colega escritor.
e) Mostrar a importância do companheiro na história da
literatura.

04) Pode-se afirmar que o sentimento do autor do texto
é marcado por:
a) ironia.
b) consternação.
c) irresignação.
d) indiferença
e) empatia.
____________________________________________
05)“Quando alguém nos deixa, até as pessoas mais
céticas sentem o desejo [...].” 8º§
O sentido oposto da palavra destacada é:
a) teístas.
b) descrentes.
c) ateístas.
d) hereges.
e) ímpios.
____________________________________________

06) “[...] eu ficara fascinado com Memórias de um
Gigolô [...].” 1º§
O mesmo sentido da palavra destacada é:
a) homem hilariante.
b) aproveitador ilegítimo.
c) pessoa matuta.
d) indivíduo virtuoso.
e) homem jocoso.
____________________________________________

12) Assinale a alternativa em que está correto o uso do
acento indicativo de crase.

07) “Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.”
10º§
A expressão sublinhada nessa frase é característica da
linguagem:
a) coloquial.
b) formal.
c) acadêmica.
d) científica.
e) técnica.

13) A regência verbal está de acordo com a norma culta
em:
a) Cheguei no teatro quinze minutos atrasado.
b) Ontem assisti um filme de comédia.
c) O funcionário só visava a uma posição de destaque.
d) Prefiro um cargo honesto do que abrir mão de meus
princípios.
e) Os jornais informaram ao público sobre o roubo.

a) Refiro-me àquele escritor.
b) Estamos dispostos à colaborar.
c) Você está se referindo à obras de Walcyr Carrasco?
d) À qual pessoa você solicitou o favor?
e) Assisto à filmes de comédia.
____________________________________________

Leia a charge a seguir e responda às questões 14 e 15.
08) “Imaginava uma figura pomposa, em cima de um
pedestal.” 1º§
A palavra sublinhada é formada pelo seguinte processo
de formação de palavras:
a) derivação prefixal.
b) derivação sufixal.
c) derivação parassintética.
d) composição por justaposição.
e) composição por aglutinação.
____________________________________________
09) “Ele acabara de comprar um apartamento em
Perdizes.” 3º§
A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada
no:
a) pretérito perfeito do indicativo.
b) pretérito imperfeito do indicativo.
c) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
d) pretérito imperfeito do subjuntivo.
e) imperativo afirmativo.
____________________________________________
10) “— Marcos, não fique sofrendo.” 7º§
A vírgula foi empregada nessa frase para separar:
a) termo deslocado na oração.
b) expressão de retificação.
c) palavras com a mesma função sintática.
d) aposto.
e) vocativo.
____________________________________________
11) Marque a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas corretamente.
a) enchergar – enxurrada.
b) larangeira – trajetória.
c) ageitar – jesto.
d) paralisar – capitalizar.
e) ascenção – adolescente.
____________________________________________

https://www.google.com
14) Na frase “Eu sei como você se sente.”, é correto
afirmar sobre a colocação do pronome destacado:
a) a ênclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
b) a mesóclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
c) a próclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
d) a próclise ocorre após pronomes indefinidos.
e) a próclise ocorre nas orações optativas.
____________________________________________
15) “Também tá cheio de adulto que não acredita em
mim.”
O vocábulo sublinhado mantém com seu termo
antecedente uma relação sintática de:
a) explicação.
b) substituição.
c) exemplificação.
d) adição.
e) complementação.

INFORMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Assinale a alternativa que permite que o usuário
refaça a última ação desfeita por meio do CTRL+Z no
MS-Word 2016.

21) É a face dos dentes posteriores, voltada para o arco
antagonista. A afirmação anterior se refere à que Face
dos Dentes:

a) CTRL+Y.
b) CTRL+X.
c) CTRL+ESC.
d) CTRL+V.
e) CRTL+L

a) Face distal.
b) Face incisal.
c) Face mesial.
d) Face oclusal.
e) Face vestibular.
____________________________________________

17) Em qual guia é possível encontrar a opção de
“Cabeçalho e Rodapé”, no MS-Word 2016?

22) Na exodontia, o fórceps nº 151 é utilizado para os
dentes:

a) Inserir.
b) Layout.
c) Design.
d) Página Inicial.
e) Ajuda.
____________________________________________

a) Incisivos.
b) Molares superiores.
c) Pré-Molares.
d) Molares inferiores.
e) Caninos.
____________________________________________

18) Certos aparelhos podem ser conectados ao
computador ou notebook para facilitar o uso, como
mouses, teclados, pen drives, celulares, entre outros.
Normalmente, em qual entrada esses aparelhos são
conectados?

23) Qual componente químico do processo de revelação
de radiografias produz o contraste, sendo o agente
revelador?

a) LAN
b) USB
c) HDMI
d) VGA
e) SSD
____________________________________________
19) Assinale a alternativa que contêm os softwares
utilitários exatamente na ordem abaixo:
Cliente de e-mail - Visualizador de Imagem - Antivírus
– Chat - Compactador de arquivo - Reprodutor de vídeo.
a) Winzip, MKV, Uol, Kaspersky, Jpeg, QuickTime
b) Thunderbird, MPEG, Avast, Uol, 7-zip, FastStone
c) Gmail, JPG, Panda, Uol, .zip e AVG
d) Outlook, NoMacs, Norton, Uol, WinRAR, Winamp
e) Norton, DOC, Avast, .cdr, FastStone e AVG.

20) Marque a alternativa que apresenta apenas
dispositivos de entrada ou saída:
a) Mouse, Teclado e Monitor.
b) Memória RAM e HD.
c) CD, DVD e Gabinete.
d) HD, Mouse e CD.
e) Impressora, Gabinete e HD.
____________________________________________

a) O Metol.
b) A Hidroquinona.
c) O Ácido Acético.
d) O Carbonato de Sódio.
e) O Sódio.
____________________________________________
24) Os instrumentos dentais são classificados em três
categorias: críticos, semi-críticos ou não críticos. É
considerado um material semi-crítico:
a) Espelho Bucal.
b) Fórceps.
c) Cutetas.
d) Cinzel de Osso.
e) Sonda Milimetrada.
____________________________________________
25) As coroas dentárias possuem superfícies com
características e denominações distintas. A superfície
que se encontra em contato direto com os dentes
vizinhos, podendo ser mesial ou distal, é denominada:
a) Face proximal.
b) Face oclusal.
c) Face vestibular.
d) Face bucal.
e) Face incisal.
____________________________________________
26) São funções da polpa dentária, EXCETO:

a) Dar ancoragem para as fibras que ligam o dente ao
osso alveolar.
b) Induz a transformação do epitélio bucal em lâmina
dentária, para formar o órgão do esmalte.
c) Possui células, os odontoblastos, que produzem a
dentina.
d) Nutre a dentina, por meio de seu sistema vascular
sanguíneo.
e) Responde às irritações mecânicas, térmicas, químicas
ou bacterianas produzindo dentina reparadora e
mineralizando os túbulos dentinários afetados, a fim de
isolá-la da fonte de irritação.
____________________________________________
27) Qual o material derivado dos cimentos de silicato e
dos cimentos de policarboxilato de zinco, capaz de
liberar fluoretos tornando-o capaz de atuar no processo
de desminerlização e no microambiente da placa
bacteriana?
a) Cimento de Ionômero de Vidro.
b) Cimento de Fosfato de Zinco.
c) Cimento de Óxido de Zindo e Eugenol.
d) Cimento de Policarboxilato de Zinco.
e) Cimento Biocerâmico.
____________________________________________

31) Durante um procedimento endodôntico, o cirurgião
dentista solicita material para o isolamento do campo
operatório. Com que objetivo o isolamento absoluto é
utilizado em endodontia?
a) Prevenir patógenos orais de entrar no dente acessado
e prevenção da inalação de instrumentos e soluções
irrigadoras.
b) Facilitar o posicionamento e afastamento dos tecidos.
c) Separar as unidades dentais para melhor visualização.
d) Remover a umidade bucal que atrapalha na adesão.
e) Para se conseguir recuperar o ponto de contato entre
os dentes.
____________________________________________
32) Os fios de sutura estão disponíveis em uma grande
quantidade de materiais. O material mais comumente
utilizado em cirurgias orais simples por serem de fácil
uso, não desatarem facilmente, serem de baixo custo e
suas pontas não causarem alergias e ulcerações nos
tecidos adjacentes (língua, bochechas e lábios), é:
a) Fios de seda.
b) Fios de categute.
c) Fios de nylon.
d) Fios de Aço.
e) Fios de Poliglactina.
____________________________________________

28) Se o cirurgião dentista informa que o paciente
possui um dente canino superior esquerdo incluso, qual
a numeração correspondente a esse deste?
a) 23.
b) 24.
c) 13.
d) 33.
e) 42.
____________________________________________

33) O material mais facilmente utilizado para afiação
das curetas periodontais, é:
a) Torno.
b) Óxido de Alumínio.
c) Pedra de Arkansas.
d) Brocas diamantadas.
e) Roda de Feltro.
____________________________________________

29) Fazem parte de terapias de prevenção à cárie
dentária, EXCETO:

34) Fazem parte do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), que funciona como barreira protetora
para os profissionais de saúde e reduz o contato com
sangue e secreções orgânicas, EXCETO:

a) Abertura e restauração preventiva dos dentes.
b) Fluoretação da água.
c) Remoção mecânica da placa dental.
d) Selantes de fóssulas e fissuras.
e) Uso de dentifrícios fluoretados.
____________________________________________

a) Gorro.
b) Sacos de polipropileno.
c)Avental.
d) Máscara.
e) Luvas de proteção.
____________________________________________

30) Para realizar a sutura após uma extração dentária, o
cirurgião dentista precisará de quais instrumentais em
sua mesa?

35) Qual a maior e mais desenvolvida das glândulas
salivares maiores?

a) Fórceps e descolador.
b) Porta agulha e Pinça dente de rato.
c) Seringa Carpule e Afastador de Minnesota.
d) Pinça Goiva e Pinça hemostática.
e) Pinça de Allis e lâmina de bisturi.
____________________________________________

a) Glândula parótida.
b) Glândula sublingual.
c) Glândula submandibular.
d) Glândula labial.
e) Glândula Palatina.
____________________________________________

36) Entende-se por doença infecciosa aquela que
sempre é capaz de ser transmissível e contagiosa. Esses
termos significam que a doença pode ser transmitida
(propagada) de alguma forma de um hospedeiro para
outro. A transmissão que ocorre por meio de contato de
pessoa a pessoa, e desenvolve doenças como hepatite,
infecção por herpes, infecção pelo HIV e tuberculose
são disseminadas _________________ que podem ser
via aérea (gotículas que se espalham através de tosse ou
espirros, por exemplo) e via contato sem proteção como
sangue, saliva, sêmen e secreções vaginais. A exposição
ao sangue é um assunto muito importante e preocupação
especial para a equipe odontológica durante o
tratamento odontológico. Embora o sangue não possa
ser visto na saliva, frequentemente está presente.
Assinale a alternativa que preencha corretamente o
espaço.
a) Transmissão ligada.
b) Transmissão suscetível.
c) Transmissão cruzada.
d) Transmissão direta.
e) Transmissão indireta.
____________________________________________
37) Infecção é o ato ou efeito de um microorganismo
corromper ou contaminar um organismo superior,
desencadeando um conjunto de fenômenos biológicos
no organismo agredido, com liberação de toxinas,
acarretando uma série de reações locais e generalizadas
de natureza imunológica e inflamatória em diversos
níveis. As infecções podem ser superficiais, profundas,
localizadas ou generalizadas. Várias são suas causas e
ela pode ser principalmente de natureza viral, bacteriana
e micótica (fungos). Para entendermos infecção,
podemos imaginar a cadeia de infecção que é formada
por quatro elos como se fosse uma corrente. Cada elo é
uma condição que dever estar presente para a infecção
ocorrer.
São eles, EXCETO:
a) Virulência.
b) Hospedeiro Suscetível.
c) Halo de extensão.
d) Porta de entrada.
e) Número de microrganismo.
____________________________________________
38) Para remoção do tecido cariado, é necessário que
seja usado os instrumentais corretos para que não haja
nenhuma intercorrência durante o procedimento, como
por exemplo, a exposição da polpa em cavidades
profundas. Sendo assim, é correto afirmar que:
a) O tecido cariado deve ser removido com foice.
b) O tecido cariado deve ser removido com broca
carbide.
c) O tecido cariado deve ser removido com curetas de
Gracey.

d) O tecido cariado deve ser removido com broca
diamantada.
e) O tecido cariado não deve ser removido com curetas.
____________________________________________
39) O acabamento está relacionado ao contorno da
superfície, ou seja, remoção de excessos do material
restaurador, deixando frequentemente riscos na
restauração. Já o polimento relaciona-se com a lisura de
superfície, ou melhor, minimizar ou eliminar os riscos
deixados pelo acabamento. A superfície final deverá
estar macroscopicamente lisa e polida. Alguns cuidados
técnicos
devem
ser
respeitados.
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) O atrito realizado pelo acabamento e polimento é
transformado em calor sobre o amálgama, que por sua
vez está construído sobre uma estrutura viva (na maioria
das vezes), logo haverá uma ação deletéria sobre a
polpa. O calor gerado não pode ultrapassar os 60°C,
acima deste limite, haverá afluxo de mercúrio,
aumentando a possibilidade de desintegração, corrosão
e fratura marginal.
b) Os instrumentos, dispositivos e pós abrasivos,
devem ser usados, na ordem crescente de abrasividade.
Desta forma, não existe um produto miraculoso, capaz
de realizar o polimento, do início ao fim.
c) O uso da alta rotação é contraindicado para polir.
d) A carga aplicada deve ser em torno de 1 kgf, nunca
ultrapassando. Com menor carga haverá menor
aquecimento, e menos injúria pulpar.
e) A pressão intermitente é a mais adequada do que a
contínua, por permitir um resfriamento mais eficiente.
____________________________________________
40) Para que os materiais restauradores cumpram com a
sua função, é necessário saber a forma de manipulação
de cada um, pois caso não seja feita corretamente, o
produto
pode
não
exercer
o
esperado.
Sobre o Eugenol, é INCORRETO afirmar sobre a
manipulação desse produto:
a) Espatular cerca de 15 segundos.
b) Agitar o frasco do pó e gotejar o líquido com o frasco
totalmente na posição vertical e afastado da placa.
c) Proporcionar quantidades de pó e líquido, de acordo
com o fabricante, separados um do outro na placa de
vidro.
d) Juntar aos poucos o pó ao líquido com espatulação
pressionada.
e) Espatular até que se forme uma massa homogênea e
seja possível fazer um “rolinho” com o produto da
mistura.
____________________________________________

