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

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- 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. 
03- 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.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, MP3, Ipod, Ipad 
e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 26 de março de 2018 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 
Cargo: Auxiliar de Consultório Odontológico  

 
 

 

Data da Prova:  
25 de março de 2018 

 

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

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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Capital e trabalho há tempos travam uma guerra, muitas vezes sangrenta, em que a lógica do 1 

acúmulo de dinheiro prevalece de forma implacável. Permeando esse conflito, foi tecida uma rede de 2 

valores (culturais e espirituais, inclusive) em que a própria existência humana só se justifica quando 3 

há uma obra que retroalimente essa ideologia. O que é o homem sem trabalho? A tragédia dessa 4 

situação é facilmente constatada quando se observa a perda da identidade social de um chefe de 5 

família que compõe as estatísticas que apontam uma legião de mais de 10 milhões de desempregados 6 

no Brasil. 7 

Não se trata, portanto, de questionar a inexorabilidade do trabalho. Mas e quanto ao tempo 8 

que deveríamos dedicar ao lazer e ao ócio? Impregnados até de preconceitos religiosos, a "mente, 9 

desocupada" ganha ares diabólicos - quando poderia ostentar uma mínima aura de dignidade. Parece 10 

irreversível, com o avanço da tecnologia, que o próximo este milênio inverta a hierarquia hoje 11 

dominante e o tempo livre aumente na mesma proporção da tão almejada felicidade humana. 12 

Cada vez menos horas ao dia serão dedicadas ao trabalho - por mais cruéis que permaneçam 13 

as relações trabalhistas, notadamente no Terceiro Mundo. E o que antecipam ou defendem diversos 14 

teóricos contemporâneos, como o sociólogo Domenico De Masi e os rebeldes pensadores do Grupo 15 

Krisis. 16 

Será um inegável avanço quando trabalho e lazer, obrigação e prazer, passarem a se 17 

confundir de forma tênue. Quando ler um bom romance ou escrever um relatório tenha o mesmo valor 18 

na hora de mensurar vidas. Não há nada que condene a humanidade a manter um mundo de horários 19 

rígidos, compromissos inadiáveis e estresse constante. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

REVISTA EDUCAÇÃO. Editorial 
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01) Com base no texto, pode-se afirmar: 

 

A) O acúmulo de dinheiro é uma necessidade pessoal e 

indispensável à sobrevivência humana. 

B) O mundo, há algum tempo, vive uma lógica capitalista, 

estressante e desumana. 

C) A sociedade convive, hoje, com uma guerra entre 

capital e trabalho, sendo prioritário para o ser humano 

o primeiro. 

D) O trabalho, em termos de importância, sobrepõe-se ao 

capital, uma vez que é perigoso deixar a "mente 

desocupada". 

 

02) A referência feita, no texto, a um chefe de família 

desempregado comprova que, para o ser humano, 

trabalho significa 

 

A) exigência social. 

B) realização pessoal. 

C) inserção na sociedade. 

D) necessidade de sobrevivência. 

 

03) O período "Não se trata, portanto, de questionar a 

inexorabilidade do trabalho." (L.8) relaciona-se com o 

parágrafo que o antecede, 

 

A) sintetizando-o.  

B) restringindo-o.  

C) retificando-o. 

D) concluindo-o. 

 

04) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

A) O avanço tecnológico, pelo visto, romperá limites entre 

trabalho e lazer. 

B) O ócio e o lazer estão, inexoravelmente, dissociados do 

trabalho. 

C) O trabalho e o lazer, tendo em vista as relações 

trabalhistas vigentes, estão hierarquicamente 

próximos.  

D) A humanidade - com o avanço da tecnologia - está 

fadada a conviver com o fantasma do desemprego. 

05) O texto encerra 

 

A) uma crítica ao acúmulo de capital. 

B) uma defesa a respeito da tese em que trabalho e lazer 

têm o mesmo valor.  

C) um protesto contra os que consideram o ócio como um 

vilão. 

D) uma reflexão sobre a importância do trabalho na 

sociedade atual. 

 

06) A palavra "rebeldes" (L.15), caracterizadora dos 

pensadores do Grupo Krisis, sob o ponto de vista do 

autor, significa 

 

A) ironia.  

B) crítica.  

C) contestação. 

D) concordância. 

 

07) Leia o trecho abaixo: 

 

"um mundo de horários rígidos, compromissos inadiáveis 

e estresse constante." (L.19/20) 

 

Os adjetivos do fragmento em destaque, na ordem em que 

aparecem, indicam 

 

A) força, assiduidade, constância. 

B) dureza, pressa, pontualidade. 

C) rigor, urgência, permanência. 

D) firmeza, pontualidade, durabilidade. 

 

08) Exerce a mesma função sintática que a expressão "do 

acúmulo de dinheiro" (L.1/2) o termo 

 

A) "de forma implacável" (L.2). 

B) "de família" (L.5/6). 

C) "de preconceitos religiosos" (L.9). 

D) "de dignidade" (L.10). 
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09) Leia o trecho abaixo:  

 

"que compõe as estatísticas" (L.6) 

 

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o mesmo 

valor sintático que a oração 

 

A) "que retroalimente essa ideologia." (L.4). 

B) "que deveríamos dedicar ao lazer e ao ócio?" (L.9). 

C) "que o próximo milênio inverta a hierarquia hoje 

dominante" (L.11/12). 

D) "que condene a humanidade" (L.19). 

 

10) As aspas da linha 9/10 foram usadas para 

 

A) enfatizar o tom pejorativo com que a sociedade utiliza 

a expressão. 

B) indicar a impropriedade do termo usado no contexto. 

C) mostrar uma incorreção gráfica. 

D) evidenciar uma transcrição. 

 

11) A oração "de questionar a inexorabilidade do trabalho" 

(L.8) exerce a mesma função sintática que a expressão 

 

A) "ao tempo" (L.8). 

B) "ao ócio" (L.9). 

C) "a ‘mente desocupada’" (L.9/10). 

D) "ao dia" (L.13). 

 

12) A forma verbal "inverta" (L.11) indica uma ação 

 

A) hipotética. 

B) concluída. 

C) habitual. 

D) contínua. 

 

 

 

 

 

13) Leia o trecho abaixo:  

 

“...foi tecida uma rede de valores (culturais e 

espirituais, inclusive)...” (L.2/3) 

 

No período em destaque 

 

A) Se transposta a oração para a voz ativa, a forma verbal 

obtida na ativa será “teceram”. 

B) “Uma rede de valores” funciona, sintaticamente, como 

objeto direto. 

C) “uma” individualiza  “rede”. 

D) “de valores” é paciente da ação nominal. 

 

14) Ao usar a voz passiva sintética em“...quando se observa 

a perda da identidade social de um chefe de família...” 

(L.5/6) o editorialista 

 

A) Ficou dispensado de identificar o agente da ação 

destacada. 

B) Não teve como determinar o autor da ação evidenciada 

na frase. 

C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é 

preferível não indicar o agente da ação verbal. 

D) Mostrou o fato como provável, além de dependente de 

outro acontecimento. 

 

15) Na oração “Não se trata,...”, o vocábulo “se” é  

 

A) Partícula apassivadora. 

B) Conjunção integrante. 

C) Partícula de indeterminação do sujeito. 

D) Partícula expletiva, de realce. 
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16) Sobre os periféricos de entrada e saída julgue os itens 

abaixo: 
 

I. A Mesa digitalizadora é um equipamento que permite 

desenhar usando uma “caneta”, este tipo de dispositivo 

é somente de entrada. 

II. O Driver é um dispositivo para a manipulação de discos 

removíveis, este dispositivo é de entrada e saída. 

III. O Modem é um equipamento que permite modular, ou 

seja, converter informações de sinais digitais em sinais 

analógicos para que eles possam ser transmitidos, este 

dispositivo é de entrada e saída. 
 

A) Somente os itens I e II são verdadeiros. 

B) Somente os itens I e III são verdadeiros. 

C) Todos os itens são verdadeiros. 

D) Somente os itens II e III são verdadeiros. 

 

17) Sobre os tipos de memórias julgue os itens abaixo: 
 

I. Os firmwares são armazenados na memória ROM. 

II. A memória virtual é um tipo de memória física criada 

a partir do HD do computador para que a UCP não pare 

de processar os programas em execução. 

III. As memórias secundárias permitem o armazenamento 

de dados de forma não volátil. 
 

A) Todos os itens são verdadeiros. 

B) Apenas os itens I e II são falsos. 

C) Apenas o item I é falso. 

D) Apenas o item II é falso. 

 

18) Sobre as funcionalidades do Windows 8 julgue os itens 

abaixo: 
 

I. Os arquivos ao serem excluídos, quando enviados para 

a lixeira, não mais exibem caixa de diálogo para 

confirmação, apenas quando o arquivo é excluído 

definitivamente. 

II. No Explorador de Arquivos a Guia EXIBIR permite 

alterar os modos de visualização dos arquivos e pastas, 

uma das novidades em relação ao Windows 7 é o modo 

por blocos que foi substituído pelo modo lado a lado. 

III. O Windows 8 oferece suporte nativo a arquivos PDF 

através do aplicativo Adobe Acrobat. 

 

A) Apenas os itens I e II são falsos. 

B) Todos os itens são falsos. 

C) Apenas os itens II e III são falsos. 

D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

19) Julgue os itens abaixo sobre o MS Word 2013 em sua 

versão padrão em português: 

 

I. Uma das grandes vantagens do MS Word 2013 em 

relação às versões anteriores é a possiblidade de ele 

poder abrir e editar arquivos .pdf. 

II. Os arquivos salvos no formato XPS não podem ser 

editados no Word. 

III. A faixa de opções pode exibir ou esconder sua barra de 

ferramentas através da combinação de teclas CTRL+F2. 

 

A) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

B) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

C) Apenas o item II é falso. 

D) Todos os itens são falsos. 

 

20) Sobre os conceitos de tecnologias de internet julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Páginas dinâmicas são criadas por um servidor Web 

toda vez que um browser (cliente) solicita o 

documento. 

II. Páginas estáticas são aquelas que rodam scripts na 

máquina cliente, no próprio browser, como páginas 

onde rodamos um programa que interage com o 

usuário. 

 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 

B) Apenas o item II é verdadeiro. 

C) Todos os itens são verdadeiros. 

D) Todos os itens são falsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                                               QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) O Flúor é considerado como um elemento fundamental 

contra a doença cárie, a ponto de alguns pesquisadores, 

o considerarem o principal responsável pela redução de 

cáries a partir da década de 1970 nos países 

desenvolvidos. Desta forma, é considerada como forma 

de administração sistêmica desejável do Flúor: 

 

A) Flúor incorporado aos Dentifrícios 

B) Aplicação de Flúor Gel 

C) Bochechos com Flúor 

D) A incorporação de Flúor na água de abastecimento 

 

22) É considerada lesão da mucosa bucal causada por 

agente químico: 

  

A) Hiperplasia Gengival Dilantínica 

B) Queilite Actínica 

C) Granuloma Piogênico 

D) Úlcera Aftosa Recorrente 

 

23) Considere as afirmativas a respeito do tratamento de 

materiais e instrumentais. 

 

I- Os materiais críticos devem ser esterilizados ou de uso 

único (descartáveis). 

II- Os materiais semicríticos devem sofrer esterilização ou 

no mínimo desinfecção. 

III- Os materiais não críticos devem ser desinfetados ou no 

mínimo limpos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas 01 alternativa é verdadeira 

B) Apenas 02 alternativas são verdadeiras 

C) Todas as alternativas são verdadeiras 

D) Todas as alternativas são falsas 

 

 

 

 

24)  Assinale a alternativa CORRETA: 

  

A) O glutaraldeído é o desinfetante mais recomendado 

para superfícies, enquanto que os desinfetantes mais 

comumente usados para instrumentais são o álcool e o 

hipoclorito de sódio. 

B) O glutaraldeído não é potencialmente tóxico, 

requerendo apenas o uso de luvas para utilização e por 

isto seu uso é tão difundido na Odontologia. 

C) A solução de glutaraldeído, depois de ativada deve ser 

colocada dentro de caixas metálicas fechadas para 

evitar a evaporação ou contaminação do produto. 

D) Os materiais devem ser limpos antes de colocados em 

solução de glutaraldeído, pois este desinfetante não tem 

capacidade de penetração na matéria orgânica.  

 

25)  Todas as afirmativas com relação à esterilização estão 

corretas, EXCETO: 
 

A) Esterilização é o processo que promove a completa 

eliminação ou destruição de todas as formas de 

microrganismos vivos. 

B) Nas autoclaves os pacotes devem ser posicionados de 

maneira que o vapor possa fluir para todos os itens. 

C) O tempo de esterilização nas estufas deverá ser 

rigorosamente acompanhado iniciando-se a contagem 

no momento em que se liga o aparelho. 

D) Os testes biológicos fornecem maior segurança em 

relação à qualidade e validação da esterilização em 

autoclave. 

 

26)  Considere as afirmativas abaixo, sobre as soluções para 

desinfecção em odontologia: 

 

I – O Álcool Etílico a 70% possui ação bactericida, 

tuberculicida, viruscida e esporicida. 

II – O Glutaraldeído torna-se um método químico eficaz 

quando utilizado na concentração entre 2 a 3,2% e 

ineficaz quando em concentrações menores que 1%. 

III – O Álcool Iodado e o Povidine são bons esterilizantes, 

mas possuem como desvantagem o fato de manchar as 

superfícies em contato com os mesmos. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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27)  De acordo com a Padronização da Notação Dentária – 

Fédération Dentaire Internacionale (FDI) = sistema de 

dois dígitos, o Primeiro Pré-Molar superior do lado 

direto receberá a notação: 

  

A) 14 

B) 24 

C) 34 

D) 44 

 

28) O sétimo dente do hemi arco inferior é o elemento:  

 

A) Siso 

B) Terceiro molar inferior 

C) Segundo molar inferior 

D) Primeiro molar inferior 

 

29) Com relação aos tipos de dentições humanas e suas 

características NÃO podemos afirmar que: 

 

A) A dentição decídua completa normalmente apresenta 

20 dentes. 

B) A dentição permanente completa normalmente 

apresenta 32 dentes. 

C) Dentes incisivos são encontrados nas dentições 

permanente e decídua 

D) Dentes Pré-Molares são encontrados nas dentições 

permanente e decídua 

 

30) A depressão linear que percorre a face oclusal em 

trajeto mésio-distal, separando as cúspides recebe o 

nome de:  

  

A) Fossas 

B) Sulco Principal 

C) Sulco Acessório 

D) Sulco Intercuspídico 

 

31) Segundo a especificação da ADA, os dentes artificiais 

anatômicos anteriores são classificados como: 

  

A) Tipo I 

B) Tipo II 

C) Tipo III 

D) Tipo IV 

32) A estrutura da anatomia dental caracterizada por 

saliências situadas junto às bordas livres das faces 

proximais e que unem as cúspides vestibular com a 

palatina (ou lingual) recebe o nome de: 

  

A) Fóssulas 

B) Tubérculo 

C) Cíngulo 

D) Crista marginal. 

 

33) NÃO é considerada uma propriedade das ceras para uso 

odontológico:  

  

A) Baixa temperatura de amolecimento 

B) Baixo coeficiente de expansão térmica 

C) Adesividade 

D) Resistência ao escoamento no estado sólido. 

 

34) Assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo 

com a complexidade que cada caso requeira, sem 

privilégios e sem barreiras. Os cidadãos serão atendidos 

conforme suas necessidades até o limite do que o 

sistema puder oferecer para todos (MS, 1990). Seguindo 

os princípios do SUS, esta é a definição de: 

 

A) Equidade 

B) Integralidade 

C) Universalidade 

D) Regionalização 

 

35) De acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

constituição federal as ações e serviços públicos de 

saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o SUS obedecem aos 

seguintes princípios, EXCETO: 

 

A) Centralização política administrativa. 

B) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio 

ambiente e saneamento básico. 

C) Direito à informação às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 

D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 
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36) A lesão fundamental caracterizada pela elevação 

circunscrita e sólida com mais de 5mm de diâmetro, 

podendo estar localizada na superfície ou em camadas 

profundas recebe a denominação de: 

 

A) Mácula 

B) Nódulo 

C) Placa 

D) Vesícula 

 

37) Em Odontologia as ações educativas devem ser 

inseridas em todas as atividades desenvolvidas, tendo 

como principal objetivo, de acordo com a norma 

operacional  de saúde vigente: 

 

A) Contribuir para que o paciente, de forma ativa, 

conheça a dinâmica do processo saúde-doença, 

motivando-o a realizar mudanças na realidade. 

B) Informar sobre o papel da Equipe de Saúde Bucal na 

sociedade. 

C) Desenvolver atividades prazerosas para o programa de 

escovação. 

D) Permitir maior entrosamento dos pacientes com a 

Equipe de Saúde. 

 

38) Em Saúde Bucal Coletiva, a Intersetorialidade significa 

dizer que o auxiliar de consultório dentário: 

 

A) trabalha com a Equipe do Programa Saúde da Família. 

B) utiliza-se do Sistema de Referência e Contra referência. 

C) busca em outras instâncias, além da Odontológica, 

meios para melhorar a saúde bucal da população. 

D) desenvolve ações preventivas em espaços sociais. 

 

39) Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Não é recomendável a higienização prévia da boca do 

paciente. 

B) Superfícies contaminadas por sangue devem ser 

imediatamente descontaminadas com solução de 

hipoclorito de sódio a 1%. 

C) Ao se utilizar canetas, seringa tríplice deve-se 

desprezar o primeiro jato de água antes de direcioná-

los à boca do paciente. 

D) O material descartável utilizado deve ser desprezado 

em sacos de lixo rotulados “contaminado”. 

40) Para atingir os máximos benefícios do uso de fio 

dentário, deve-se utilizar as seguintes técnicas, 

EXCETO: 

 

A) Começar com cerca de 45 cm de fio dentário e enrolar 

a maior parte do fio nos dois dedos médios, deixando 

cerca de 4 cm de fio para trabalhar. 

B) Segurar o fio esticado entre os polegares e os dedos 

indicadores e faze-lo deslizar suavemente para cima e 

para baixo entre os seus dentes. 

C) Para remover o fio, utilizar os mesmos movimentos 

para cima e para baixo à medida que vai afastando o fio 

do dente. 

D) Com suavidade, fazer uma volta do fio na base do 

dente, certificando-se que vai abaixo da linha gengival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


