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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
10

Noções de Direito Const.
05

Informática
05

Conhec. Específicos
20

A

A
A

B

C
A
A

B

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

D
D
C

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, lápis, 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 saia 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com
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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.
Leia o texto seguinte para resolver as cinco primeiras
questões.

01) Uma “rave” é uma espécie de evento:
A) que acontece na Inglaterra periodicamente.

Balada sem fim

B) musical de jovens tipicamente suíço.
C) musical de jovens tipicamente amazônico.

Há quatro anos, as raves (pronuncia-se reives)
eram uma diversão noturna para lá de suspeita. Os
freqüentadores vestiam roupas esquisitas, pintavam os
cabelos de verde, curtiam uma música que lembrava

D) musical de jovens de grande duração.
02) Originalmente, uma “rave” era uma diversão:

uma sinfonia de bate-estacas e dançavam 12 horas sem

A) bastante ligada aos movimentos ecológicos.
B) noturna com características suspeitas.

parar. Neste mês, quem torcia o nariz para essa tribo

C) com freqüentadores comuns.

deve reconsiderar. A moda, que nasceu na Inglaterra no

D) com música que lembrava sinfonias orquestradas.

final da década de 80, globalizou-se. A prova? Uma
megarrave em Zurique, na Suíça (uma das cidades mais

03) A palavra “inusitados”, no início do 2° parágrafo,
significa:

caretas da Europa), e outra em plena floresta
amazônica, reuniram mais de 1 milhão de jovens de

A) ecológicos.

várias partes do mundo.

B) perigosos.

O Brasil entrou no circuito das raves realizadas

C) incomuns.
D) inacessíveis.

em locais inusitados com o Ecosystem 1.0, em Manaus.
No local, cercado pela mata amazônica, passaram 45 mil
pessoas em 4 dias de festa, com apoio do Greenpeace.
Até o apresentador de TV Gugu Liberato esteve lá para

04) No 3º parágrafo, o texto chama a “rave” de
“maratona musical”, por sua:

conferir a diversão. Pena que a versão amazonense

A) rapidez.
B) duração.

ameaça virar escândalo, com a acusação de que o

C) periodicidade.

governo estadual gastou R$3,6 milhões com a festa, sem

D) extravagância.

licitação.
A proposta de dançar até o sol nascer espalhouse como gripe. A voracidade com que os jovens correm
atrás dessas maratonas musicais criou um calendário de
festas pelo mundo. A Street Parade, a rave de Zurique,
reuniu 2 mil pessoas na primeira edição, no início dos

05) O texto diz que as “raves” globalizaram-se, o que só
NÃO é comprovado por:
A) Existência de um circuito mundial.
B) “Raves” na Suíça e na floresta amazônica.
C) A proposta de muita dança e música.
D) Existência de um calendário mundial.

anos 90. A última balada teve patrocínio da Coca-Cola e
da Siemens, e deu um lucro de 90 milhões de dólares.

Revista Tudo – (texto adaptado)

06) Em que construção o acento indicativo da crase está
INCORRETO?
A) O espetáculo começa às oito.
B) Chegou à casa de seu irmão.
C) Refiro-me à meninas espertas.
D) Entreguei a encomenda àquele senhor.

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
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07) O verbo entre parênteses deverá flexionar-se no
plural para preencher corretamente a lacuna da
frase:

ÁREA LIVRE

A) _________ existir muitas maneiras de identificar as
causas que levam o povo a reivindicar seus direitos.
(dever)
B) _________ haver razões suficientes para que o povo
engrandeça o rei. (dever)
C) __________-se a tantos protestos as ruas, ouvem-se
gritos, vaias o tempo todo.(assistir)
D) ________ 206 anos que D. João VI chegou ao Brasil com
sua comitiva. (fazer)
08) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
ortografia das palavras em destaque, tendo em vista
o contexto das sentenças apresentadas:
A) Sua indicação para a presidência era fato iminente.
B) O apresentador deu seguimento à atividade.
C) Seu êxito no concurso não foi uma exceção na
turma.
D) Ele foi taxado de preguiçoso.
09) A oração sublinhada está corretamente classificada,
EXCETO, em:
A) Espalhou-se a notícia de que ele não cumprirá o
compromisso.
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
B) Levanto me, procuro uma vela, que a luz vai apagarse.
Oração Coordenada Sindética Explicativa
C) O pai acabou por convencer o filho de que era
preciso um esforço maior.
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
D) Marcus saiu correndo, assim que recebeu a notícia.
Oração Subordinada Adverbial Temporal
10) Há ERRO no uso da pontuação, segundo os padrões
da língua culta, em:
A) Viajou, nas férias, para Fortaleza.
B) Suas aulas, que eram interessantes, agradavam a
todos os alunos.
C) Os advogados analisaram, com todo cuidado, os
documentos da empresa.
D) Ninguém desconhece, que a situação da empresa, é
difícil.

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988,
responda ás questão de 11 a 15.
11) Marque a alternativa INCORRETA:
A) E assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva.
B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias.
C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, dependentemente de
censura ou licença.
D) Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 11 A 15
15) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na
forma da lei:
A) O registro civil de nascimento e a certidão de óbito
B) O registro civil de nascimento e o registro geral
C) O registro civil de nascimento e o cadastro de pessoa
física
D) O registro geral e a certidão de óbito

12) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de, EXCETO:
A) Flagrante delito ou desastre
B) Prestar socorro
C) Durante o dia, por determinação judicial
D) Averiguação policial
13) A prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de:
A) Multa
B) Prestação de serviços à comunidade
C) Reclusão
D) Retratação pública
14) De acordo com o Art. 5º- XLVI, da Constituição
Federal, haverá pena de, EXCETO:
A) Caráter perpétuo
B) Perda de bens
C) Prestação social alternativa
D) Privação ou restrição da liberdade

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
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INFORMÁTICA
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) Uma das ferramentas mais utilizadas atualmente é o
correio eletrônico, das opções abaixo, qual melhor
representa um exemplo de correio eletrônico:
A) josoares.site.com.br
B) josoares@site.com.br
C) josoares#site.com.br
D) www.josoares.site.com.br
17) NÃO é considerado um hardware:
A) CPU (Unidade Central de processamento)
B) HD (Disco rígido)
C) Linux
D) Monitor
18) Um navegador web, também conhecido pelos termos
em inglês web browser ou browser, é um programa
de computador cuja principal função é a de
visualizar páginas web. NÃO é um navegador web:
A) Mozilla Firefox
B) Opera
C) Windows Explorer
D) Google Chrome
19) No Microsoft Word 2013, para imprimir um
documento, pode-se utilizar a seguinte combinação
de teclas:
A) CTRL+P
B) CTRL+R
C) CTRL+I
D) CTRL+T
20) NÃO é correto afirmar:
A) A memória RAM é uma memória volátil, ou seja, seu
conteúdo é perdido quando o microcomputador é
desligado.
B) O HD (Disco Rígido) é responsável pelo
processamento das informações e pela execução das
instruções dadas ao microcomputador pelo usuário.
C) O Scanner é um periférico de entrada.
D) Disquete, CD-ROM, DVD-ROM e Pen drive são
exemplos de unidades de armazenamento.

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A forma de esterilização dos instrumentais
odontológicos pode variar dependendo da
classificação dos mesmos. Os instrumentais podem
ser classificados em críticos, semi-críticos e não
críticos. Os intrumentais semi-críticos são aqueles
que entram em contato com a pele ou a mucosa
íntegra. Em relação a estes materiais semi-críticos,
assinale a opção que representa a forma correta para
esterilização dos mesmos:

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Observe as estruturas da anatomia bucal descritas
abaixo:
IIIIIIIVVVI-

Lábios
Dentes
Gengiva
Palato
Assoalho bucal
Língua
Na figura abaixo é possível identificar visualmente
todas as estruturas, EXCETO uma delas, pois a
mesma está encoberta por outra estrutura
anatômica.

A) Devem ser obrigatoriamente esterilizados.
B) Podem ser desinfetados, mas quando possível e
preferencialmente esterilizados.
C) Devem ser desinfetados.
D) Não precisam de nenhum processo de esterilização
ou desinfecção.
22) Analise as asserções a seguir:
A esterilização utilizando-se calor seco tem sido o
método padrão de eliminação de micro-organismos
em odontologia.
PORQUE
É considerado o mais eficiente e seguro método de
esterilização pelo calor. Para esta esterilização usase a Autoclave.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta:
A) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é
uma justificativa correta para a primeira.
B) As duas asserções são falsas.
C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é uma proposição falsa.
D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a
segunda é uma proposição verdadeira.

Qual das estruturas acima descritas não é possível de ser
visualizada na imagem acima:
A)
B)
C)
D)

I
IV
V
II e III

23) Uma das teorias de desenvolvimento das crianças
foi proposta pelo neurologista Freud. Em sua teoria
psicanalística, Freud descreve quatro fases distintas,
pelas quais a criança passa em seu desenvolvimento.
Cada uma dessas fases é definida pela região do
corpo a que as pulsões se direcionam. Em cada fase
surgem novas necessidades que exigem satisfação; a
maneira como essas necessidades são satisfeitas
determina como a criança se relaciona com outras
pessoas e quais sentimentos ela tem para consigo
mesma. São fases do desenvolvimento da criança de
acordo com Freud, EXCETO:

25) É um orgão muscular revestido por mucosa e que
exerce importantes funções na mastigação, na
deglutição, como órgão gustativo e na articulação da
palavra. Sua face superior é denominada dorso. A
observação da mucosa que reveste permite
identificar uma série de projeções, as papilas, que
são de vários tipos, nas maiores, facilmente
identificadas e denominadas papilas valadas,
localizam-se receptores gustativos. A raiz é a parte
posterior, por onde se liga ao osso hióide pelos
músculos hioglosso e genioglosso e pela membrana
glossohióidea; à epiglote, por três pregas da mucosa;
ao palato mole, pelos arcos palatoglossos, e a faringe,
pelos músculos constritores superiores da faringe e
pela mucosa. O ápice é a extremidade anterior, um
tanto arredondada, que se apóia contra a face lingual
dos dentes incisivos inferiores.
O texto acima refere-se a uma estrutura anatômica
que pertence a cavidade bucal propriamente dita. A
qual estrutura o texto se refere:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Fase oral
Fase anal
Fase pré-operatório
Fase genital

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Língua
Palato mole
Úvula
Lábios
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26) No homem há duas dentições: a primeira é
denominada __________________, com 20 dentes que
começam a aparecer a partir dos 6 meses de idade,
sendo 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares; a segunda,
denominada permanente, apresenta-se com _____
dentes, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8
__________________ e 12 __________________. A substituição
começa a partir dos 6 ou 7 anos de idade podendo
estender-se, com variações, até os 25 anos de idade.
Em sequência as palavras
corretamente essas lacunas são:

que

completam

A) Decídua, 32, pré-molares, molares.

28) A cadeira clínica é um importante componente do
equipamento odontológico e deve preencher
determinados requisitos, como: sua forma deve ser
reta e simples, permitindo que o paciente seja
confortavelmente
instalado.
Deve
permitir
posicionamento horizontal do usuário (a chamada
posição supina). Isto mantém seu corpo totalmente
apoiado, facilitando o acesso do profissional ao
campo de trabalho; o apoio de cabeça deve ser
ajustável, propiciando a visão direta a todos os
segmentos da cavidade bucal, seja na mandíbula ou
na maxila, na distância correta de visibilidade.
Porém a posição de atendimento supina deve ser
evitada em alguns pacientes que apresentem:
A) Diabetes
B) Obesidade mórbida
C) Periodontite
D) Disfunção erétil.

B) Decídua, 30, pré-molares, molares.
C) Decídua, 32, molares, pré-molares.
D) Decídua, 30, molares, pré-molares.
27) A imagem abaixo representa um esquema das
posições de trabalho do dentista e do
instrumentador
durante
o
atendimento
odontológico. Fonte: (RIO; RIO, 2000)

29) Todos os itens
odontológicos.
IIIIIIIVV-

abaixo

são

instrumentais

Espelho
Sonda periodontal
Fórceps
Alavanca
Pinça
Em uma primeira consulta odontológica, quais
destes instrumentais devem compor a bandeja
clínica:

A) I, II e III
B) I, II e IV
C) I, II e V
D) I, III e V

Segundo

Porto

(1994),

a

posição

pode

ser

determinada com base no posicionamento do
profissional

em

Normalmente,

o

relação

a

profissional

seu
dentista

paciente.
destro

posiciona-se em 7, 9 ou 11 horas. Dentro da mesma
lógica o profissional dentista canhoto deveria se
posicionar:
A) 5, 3 e 1 horas.
B) 7, 9 ou 11 horas.
C) 6, 12 e 11 horas.
D) 5, 7 e 3 horas.

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

30) A avaliação da exposição no acidente com material
biológico deve ocorrer imediatamente após o
acidente e, inicialmente, basear-se em uma adequada
anamnese do acidente, caracterização do paciente,
análise do risco, notificação do acidente e orientação
de manejo e medidas de cuidado com o local exposto.
A exposição ocupacional a material biológico deve
ser avaliada quanto ao potencial de transmissão de
HIV, HBV e HCV com base nos seguintes critérios,
EXCETO:
A) Tipo de exposição.
B) Tipo de fluido e tecido.
C) Status sorológico da fonte.
D) Tipo sanguíneo.
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31) Os instrumentais odontológicos são bastante
específicos,
desenvolvidos
para
suprir
as
necessidades do dentista, nas mais diversas
especialidades, como cirurgia, periodontia e
ortodontia. Na primeira coluna estão dispostos
alguns instrumentais odontológicos e na segunda a
função dos mesmos.

34) O órgão dentário é composto pelo elemento
dentário mais o periodonto que dará ao complexo
proteção e inserção. São componentes do
periodonto, EXCETO:

IIIIIIIV-

Brocas
Fórceps
Cuba metálica
Pinça clínica

B) Cemento

123-

Aplicar o Hidróxido de Cálcio
Exodontia de dentes
Colocação de álcool para desinfeção da cavidade
bucal
Preenchimento das cavidades dentárias

4-

Qual associação entre as colunas está CORRETA:
A)
B)
C)
D)

I com 1
II com 2
III com 3
IV com 4

32) De acordo com a NR6 ( Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho e Emprego) : considera-se
Equipamento de Proteção Individual – EPI, todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho. Em um consultório odontológico, fazem
parte do EPI completo do cirurgião dentista e de seu
auxiliar:
A) Luva, avental e máscara
B) Vacinas, luva e sapato
C) Calça, avental e lentes
D) Raquete, luva e microscópio
33) A caneta de alta rotação tem uma vida útil e um dos
motivos pelos quais ela mais estraga é a falta de
_____________________, que deve acontecer sempre antes
da ____________________, que é para não contaminar a
caneta. Os contra ângulos e pontas do ultrassom e
tudo que possa ser desconectado do equipo deve ser
esterilizado também. O que não for possível retirar
cobrir com barreiras descartáveis trocadas a cada
paciente.
Em sequência as palavras que completam
corretamente essas lacunas são:
A) Esterilização, Lubrificação
B) Higienização, Execução dos procedimentos
C) Uso contínuo, Rotina odontológica
D) Lubrificação, Esterilização
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

A) Gengiva

C) Osso alveolar
D) Dentina
35) Analise as asserções a seguir:
Atitudes
como
ética
no
atendimento
e
personalização do atendimento são atitudes que
humanizam o atendimento odontológico. Os
conceitos de acolhimento e bem-estar são essenciais
e indissociáveis para a promoção de saúde bucal,
pois envolvem humanização e qualidade no
atendimento. Ao acolhermos o paciente permitimos
o relacionamento e a criação de vínculo entre o
paciente e a equipe odontológica.
PORQUE
O acolhimento gera relações humanizadas entre
quem cuida e quem é cuidado, assegurando ao
conceito de cuidar o sentido de refletir, pensar,
interessar-se por preocupar-se, considerar o outro.
Acerca dessas asserções, assinale a opção CORRETA:
A) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é
uma justificativa correta para a primeira.
B) As duas asserções são falsas.
C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é uma proposição falsa.
D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a
segunda é uma proposição verdadeira.
36) Considerando o uso tópico profissional de fluoretos,
é CORRETO afirmar sobre o fluorfosfato acidulado
(FFA) a 1,23% em gel, EXCETO:
A) Deverá permanecer em contato com as superfícies
dentais por no mínimo 1 minuto
B) É o agente mais utilizado no nível profissional para
aplicações tópicas
C) Está indicado o enxágue dos dentes após sua
aplicação
D) Pode ser aplicado com moldeira
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37) A visita inicial da criança a um consultório

40) Sobre as características do consultório odontológico

odontológico é especialmente valorizada, e este

que facilitam a transmissão e o depósito de

primeiro contato, se for satisfatório, será a base de

microrganismos, é correto afirmar, EXCETO:

um tratamento bem-sucedido. Sobre as técnicas de
adaptação do comportamento infantil, é correto

A) Ambientes escuros, úmidos e que não têm seu ar
renovado

afirmar, EXCETO:

podem

facilitar

a

transmissão

de

microrganismos causadores de doenças
A) Modelagem do comportamento é uma técnica nãofarmacológica considerada como um modelo de
aprendizagem.

B) Há produção e lançamento de aerossol e partículas à
distância quando ativamos o fotopolimerizador
C) O lixo pode ser uma fonte de microrganismos e

B) O reforço positivo consiste em valorizar qualquer
atitude positiva que a criança demonstre durante a
consulta.

provocar contaminação, caso não haja um protocolo
adequado para sua estocagem, transporte e destino.
D) A cuspideira pode ser fonte de contaminação.

C) A técnica de distração é um método em que o
dentista e a auxiliar falam ao mesmo tempo para
desviar

a

atenção

da

criança

quanto

ao

procedimento odontológico.
D) Método de contenção física consiste em imobilizar a
criança, muitas vezes com a ajuda dos próprios pais
e auxiliares.
38) Na dentição mista, o primeiro período transitório (6
a 8 anos de idade), é representado pela erupção dos
seguintes grupos de dentes:
A) Incisivos centrais, incisivos laterais e primeiros
molares permanentes
B) Incisivos centrais e primeiros molares permanentes
C) Caninos permanentes, primeiros pré-molares e
segundos pré-molares
D) Incisivos centrais, caninos e segundos molares
permanentes
39) Qual é o dente sucessor permanente do dente
decíduo 84?
A) Canino inferior direito
B) Primeiro pré-molar inferior direito
C) Primeiro pré-molar inferior esquerdo
D) Segundo pré-molar superior direito

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
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