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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) A análise de controle é aquela: 

 

A) Efetuada em produtos sob o regime de vigilância 

sanitária, após sua entrega ao consumo, e destinada 

a comprovar a conformidade do produto com a 

fórmula que deu origem ao produto. 

B) Efetuada, em caráter de rotina, para apuração de 

infração ou verificação de ocorrência de desvio 

quanto à qualidade, segurança e eficácia dos 

produtos ou matérias-primas. 

C) Efetuada em determinados produtos sob o regime de 

vigilância sanitária, a fim de ser verificado se podem 

eles ser objeto de registro. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

12) A Atenção à Saúde é um conjunto de ações levadas 

a efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, 

para o atendimento às demandas pessoais e das 

exigências ambientais, e compreende os seguintes 

campos: 

 

I. O da assistência. 

II. O das intervenções ambientais. 

III. O das políticas externas no setor Saúde. 

 

É correto o que se identifica em: 

 

A) II 

B) I e III 

C) I, II e III 

D) I 

 

13) O controle e avaliação a serem exercidos pelos 

gestores do SUS compreendem, dentre outros: 

 

I. O conhecimento global dos estabelecimentos de saúde 

localizados em seu território. 

II. O cadastramento de serviços. 

III. A condução de processos de compra e 

contratualização de serviços de acordo com as 

necessidades identificadas e legislação específica. 

IV. O acompanhamento do faturamento, quantidade e 

qualidade dos serviços prestados. 
 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 

 

14) O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e 

integradas nos seguintes componentes: 

 

I. Pacto pela Vida. 

II. Pacto em Defesa do SUS. 

III. Pacto de Gestão do SUS. 

É correto o que se identifica em: 
 

A) I e III 

B) I, II e III 

C) I 

D) II 

 

15) As comissões _____________________ têm como 

finalidade articular políticas e programas de interesse 

para a saúde, cuja execução envolva áreas não 

compreendidas no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 
 

A) Multiprofissionais.  

B) Intersetoriais. 

C) Intergestores. 

D) Da Vigilância Sanitária. 

 

16) A promoção da saúde deve ser estimulada através 

das seguintes práticas: 
 

I. Prevenção da violência e estímulo à cultura da paz. 

II. Prática corporal/atividade física. 

III. Prevenção e controle do tabagismo. 

IV. Alimentação saudável. 
 

A quantidade de assertivas corretas é: 
 

A) 3 

B) 4 

C) 1 

D) 2 

 

17) São fatores que podem desencadear no surgimento 

de aftas: 
 

I. Período menstrual. 

II. Estresse emocional. 

III. Mudanças hormonais 

IV. Alergias a alimentos. 

 

É correto o que se indica em: 
 

A) I, II e III 

B) II, III e IV 

C) I, II, III e IV 

D) III e IV 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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18) É vedado aos Técnicos em Prótese Dentária: 

 

I. Prestar, sob qualquer forma, assistência direta a 

clientes. 

II. Fazer propaganda de seus serviços ao público em 

geral. 

III. Manter, em sua oficina, equipamento e instrumental 

específico de consultório dentário. 

 

É verdadeiro o que se indica em: 

 

A) II 

B) I, II e III 

C) I e III 

D) I 

 

19) Acerca da organização, direção e gestão do Sistema 
Único de Saúde, assinale a opção FALSA. 

 

A) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), 
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar 
e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para 
a cobertura total das ações de saúde. 

B) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de 
integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior. 

C) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

D) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 
(Cosems) são reconhecidos como entidades que 
representam os entes municipais, no âmbito federal, 
para tratar de matérias referentes à saúde, desde 
que vinculados institucionalmente ao Conasems, na 
forma que dispuserem seus estatutos.      

 
20) A direção nacional do Sistema Único da Saúde 

(SUS) compete, dentre outros: 
 

I. Promover a descentralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de abrangência 
municipal e estadual. 

II. Elaborar normas para regular as relações entre o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços 
privados contratados de assistência à saúde. 

III. Promover articulação com os órgãos educacionais e 
de fiscalização do exercício profissional, bem como 
com entidades representativas de formação de 
recursos humanos na área de saúde. 

IV. Formular, avaliar, elaborar normas e participar na 
execução da política nacional e produção de insumos 
e equipamentos para a saúde, em articulação com os 
demais órgãos governamentais. 

 
É verdadeiro o que se aduz em: 
 
A) I e II 
B) II, III e IV 
C) I, II, III e IV 
D) III e IV 

21) O dente 24 corresponde a um: 

 

A) primeiro molar superior direito; 

B) primeiro pré-molar superior esquerdo; 

C) primeiro pré-molar inferior esquerdo; 

D) primeiro molar superior esquerdo. 

 

22) Clinicamente, a doença caracteriza-se por uma 

instalação súbita acompanhada de febre alta, mal-

estar, irritabilidade, dor de cabeça, boca dolorida, 

seguindo-se, após um ou dois dias, a fase eruptiva. A 

mucosa afetada é vermelha e edemaciada, com 

numerosas vesículas coalescentes que se rompem 

em 24 horas, deixando úlceras pequenas, dolorosas, 

rasas, arredondadas, recobertas por uma 

pseudomembrana e contornadas por um halo 

eritematoso. As úlceras podem coalescer, formando 

ulcerações maiores, irregulares. O caso em questão 

é sugestivo de uma infecção por: 

 

A) sarampo; 

B) caxumba; 

C) herpes; 

D) rubéola. 

 

23) A presença de gengivite ulcerativa, candidose, entre 

outros sintomas em paciente debilitado, pode ser 

sugestivo de: 

 

A) AIDS; 

B) tuberculose; 

C) dengue; 

D) zika. 

 

24) A transmissão do agente da cárie, normalmente 

passa: 

 

A) de pais para filhos; 

B) entre amigos; 

C) entre casais; 

D) por consumo de doces. 

 

25) Propriedade do material absorver a energia luminosa 

de ondas curtas, como a ultravioleta, e difundi-la para 

o espectro visível, entre o branco intenso e o azul-

claro.  

 

A) metamerismo; 

B) luminescência; 

C) fluorescência; 

D) absorção. 
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26) Objetos podem aparentar ter a mesma cor sob 

determinada fonte luminosa e apresentar diferenças 

sob outra fonte de luz. A esse fenômeno, dá-se o 

nome de: 
 

A) fluorescência; 

B) luminescência; 

C) metamerismo; 

D) absorção. 

 

27) A escovação bem feita, com ou sem pasta: 
 

A) desorganiza a placa bacteriana; 

B) favorece o acúmulo de placa; 

C) não traz nenhum benefício; 

D) não é indicada. 

 

28) A microestrutura das cerâmicas podem ser, 

EXCETO: 
 

A) vítrea; 

B) cristalina; 

C) cristalina-vítrea; 

D) opaca. 

 

29) Diretriz do SUS, que transfere a responsabilidade da 

gestão da saúde para os municípios, propiciando 

prioridade contra problemas locais: 
 

A) equidade; 

B) descentralização; 

C) participação popular; 

D) hierarquização. 

 

30) A confecção de próteses é um processo de: 
 

A) reabilitação; 

B) prevenção específica; 

C) limitação do dano; 

D) pronto-atendimento. 

 

31) O dentista solicita ao laboratório uma prótese parcial 

provisória do primeiro molar superior esquerdo e 

incisivo lateral direito. Então, o técnico em prótese 

deve confeccionar a prótese com quais dentes: 
 

A) 26 e 12; 

B) 16 e 22; 

C) 36 e 42; 

D) 55 e 62; 

 

32) De acordo com a Federação Dentária Internacional 

(FDI), em relação à notação numérica dos dentes, 

assinale a alternativa correta: 
 

A) A boca é dividida em seis quadrantes; 

B) Os dentes permanentes são numerados de I a VIII; 

C) O primeiro dígito da notação corresponde ao 

quadrante que o dente está; 

D) Dentes decíduos são numerados de 1 a 8; 

33) “Tem como objetivo diminuir as desigualdades e 

garantir a todas as pessoas, em igualdade de 

condições, o acesso às ações de saúde e serviço 

dos diferentes níveis de complexidade do sistema.” 

Esse trecho resume qual princípio do SUS? 

 

A) Equidade; 

B) Igualdade; 

C) Universalidade; 

D) Integralidade; 

 

34) “Delimitação de uma base territorial para o sistema 

de saúde, que leva em conta a divisão político-

administrativa do país, mas também contempla a 

delimitação de espaços territoriais específicos para a 

organização das ações de saúde, subdivisões ou 

agregações do espaço político-administrativo.” Esse 

trecho se refere a qual princípio do SUS? 

 

A) Hierarquização; 

B) Universalidade; 

C) Integralidade; 

D) Regionalização; 

 

35) Em relação à candidíase assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Causada por Candida albicans; 

B) Causado por um microrganismo fúngico; 

C) O estado imunológico não afeta no aparecimento da 

doença; 

D) Pode se manifestar apenas como um leve 

envolvimento da superfície mucosa; 

 

36) Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta 

em relação à Candidíase: 

I. A Candidíase Pseudomembranosa, também 

conhecida como sapinho, é caracterizada pela 

presença de placas brancas aderentes na mucosa 

bucal; 

II. Candidíase Eritematosa é semelhante à Candidíase 

Pseudomembranosa com o aparecimento de 

manchas brancas; 

III. Candidíase Pseudomembranosa pode ser iniciada 

pela exposição do paciente a antibióticos de amplo 

espectro; 

IV.  Na Candidíase atrófica aguda os pacientes queixam-

se que sentem suas bocas como se tivessem tomado 

uma bebida quente; 
 

A) Todas corretas; 

B) I, II e III corretas; 

C) I, II e IV corretas; 

D) I, III e IV corretas; 
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37) O delineador é o principal instrumento usado para 

podermos elaborar um plano de tratamento com 

bases científicas. Qual finalidade do delineador? 

 

I. Delineador é um instrumento necessário para 

selecionar a melhor trajetória de inserção; 

II. Localizar interferências; 

III. Localizar áreas de alívio; 

IV. Posicionamento de encaixes de precisão e 

semiprecisão; 

 

A) I, II, III e IV são finalidades do delineador; 

B) Somente I, II e III são finalidades do delineador; 

C) Somente I e III são finalidades do delineador; 

D) Somente II, III e IV são finalidades do delineador; 

 

38) Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta 

em relação aos articuladores: 

 

I. Permite reproduzir os movimentos mandibulares; 

II. Utilizado para estudo e planejamento; 

III. Articuladores semi ajustáveis só reproduzem 

movimentos de charneira; 

IV. Articuladores totalmente ajustáveis reproduzem a 

curvatura e direção da inclinação condilar; 

 

A) Todas corretas; 

B) Somente I, II e III estão corretas; 

C) Somente II, III e IV estão corretas; 

D) Somente I, II e IV estão corretas; 

 

39) Qual fator não está relacionado com a etiologia da 

cárie: 

 

A) Microorganismo; 

B) Hospedeiro suscetível; 

C) Fator genético; 

D) Dieta; 

 

40) Qual microrganismo está associado ao início da 

doença cárie? 

 

A) Streptococcus mutans; 

B) Treponema; 

C) Lactobacillus; 

D) Actinomyces; 

 

 

 

 

 

 

 

 


