PERÍODO MANHÃ
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ – PR

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de
Respostas.
1.

Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina
Língua Portuguesa
Informática Básica
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Composição
1a4
5a7
8a9
10 a 30

A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após
autorização.
O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da
prova.
Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas,
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme
constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala,
para devidas providências da Comissão Organizadora.
Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul
ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro,
chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. Em hipótese
alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será
o único documento válido para correção.
Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences,
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção:
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma
diferente das instruções serão anuladas.
Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno
de Questões, se for o caso.
Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da
sala.
Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.
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2.

Língua Portuguesa
Leia o texto para responder as questões.

a)
b)
c)
d)

Ioga para tod@s
Muitos brasileiros descobriram a prática milenar na
quarentena. Ao equilibrar corpo e mente, ela melhora a
imunidade, algo bem-vindo agora e lá adiante
Por Paula Desgualdo

3.

Em uma manhã fria de segunda-feira em São Paulo, a
sala de aula virtual do professor Marcos Rojo, cofundador do
Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga, estava cheia. Se fosse
presencialmente, nas mesmas condições, ele calcula que talvez
contasse com um terço do número de alunos, que ainda não
estão saindo de casa para praticar. Nos últimos meses, Rojo tem
reunido semanalmente cinco turmas de 80 estudantes, entre eles
alguns que haviam se mudado para outros países.
“Nunca havíamos chegado à metade disso na
academia”, conta. No início da pandemia de Covid-19 no
Brasil, em março de 2020, ele não acreditava que seria possível
garantir um nível de qualidade nos encontros diante da tela.
Como muitos instrutores, no entanto, acabou se adaptando e já
não pretende mais largar a modalidade remota, que permite
alcançar um número maior de praticantes. “Acredito que
existem prós e contras. Pode ser mais desafiador para quem está
na própria casa manter a concentração com cachorro, criança e
às vezes até televisão ligada”, analisa o professor.
Os tempos de confinamento parecem não só ter
ampliado a rede de conexões de quem já estava familiarizado
com o universo da ioga mas fez crescer o interesse de muitos
brasileiros à procura de mais saúde física e mental, impactados
tanto pela impossibilidade de manter uma rotina de atividade
física como pela carga de ansiedade desse período. Dados do
Google Trends mostram que, depois da segunda quinzena de
março, houve um aumento médio de 25 pontos, em uma escala
de 0 a 100, nas buscas relacionadas a ioga. Já a procura por
“ioga online” no site foi 25 vezes maior no primeiro semestre
deste ano do que no mesmo período de 2019.
Para Márcia Micheli, professora de hatha ioga há 21
anos, os números não surpreendem. “Ioga é uma porta de
entrada para o encontro de você com você mesmo, e a pandemia
mexeu com isso de uma maneira muito forte. As pessoas estão
buscando recursos para lidar com o novo, com o medo, com as
dificuldades em seus relacionamentos”, avalia. Na ioga, corpo,
mente e espírito não estão separados e se refletem mutuamente.
Entende-se, assim, que um estado de bem-estar não envolve só
o aspecto físico nem exclusivamente o emocional.
O propósito original das posturas é garantir um fluxo de
energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia. “Buscar a
saúde física por meio da ioga é uma coisa muito boa. Ela pode
oferecer isso, mas também pode dar muito mais, abrindo o
indivíduo para outras dimensões do seu ser”, defende a
professora Micheli.
[...]

a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Analise: “Em uma manhã fria de segunda-feira em
São Paulo, a sala de aula virtual do professor Marcos
Rojo, cofundador do Instituto de Ensino e Pesquisa
em Yoga, estava cheia.” E assinale a alternativa
incorreta.
Há a presença de um advérbio de tempo.
Há um aposto explicativo.
Há uma oração subordinada.
Há um sujeito simples.
Analise: “Nunca havíamos chegado à metade disso
na academia” e assinale a alternativa que apresenta
o núcleo do sujeita desta oração.
Nunca.
Havíamos.
Academia.
O sujeito está oculto.

Informática Básica
5.

a)
b)
c)
d)
6.

a)
b)
c)
d)
7.

Disponível em: https://saude.abril.com.br/fitness/ioga-para-tods/

1.

Analise: “Como muitos instrutores, no entanto,
acabou se adaptando e já não pretende mais largar a
modalidade remota” e assinale a alternativa que
apresenta a classificação correta dos vocábulos em
destaque, respectivamente.
Adjetivo; verbo; preposição; substantivo.
Advérbio; verbo; conjunção; adjetivo.
Conjunção; preposição; substantivo; verbo.
Preposição; verbo; conjunção e substantivo.

a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que apresenta um sujeito
composto.
“O propósito original das posturas é garantir um fluxo
de energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia”
“Ela pode oferecer isso, mas também pode dar muito
mais”
“os números não surpreendem”
“Na ioga, corpo, mente e espírito não estão separados”

3

Analise as alternativas e assinale a que melhor define
a ação da função Alt + F4, considerando que o
usuário esteja usando o Windows 10, instalação
padrão, português do Brasil.
Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa
que
as
teclas
devem
ser
pressionadas
simultaneamente.
Desfazer uma ação.
Mudar o layout do teclado quando houver vários layouts
de teclado disponíveis.
Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo.
Copiar o item selecionado.
Considerando o MS-Word 2016 (em português e em
sua configuração padrão), analise as alternativas e
assinale a que representa o nome da opção na barra
de menu que dá acesso ao recurso de SmartArt.
Design.
Inserir.
Referência.
Correspondências.
Analise as alternativas e assinale a que corretamente
representa a sigla do protocolo que serve para
receber mensagens eletrônicas pela internet.
HTML
HTTPS
TCP/IP
SMTP

Conhecimentos Gerais
8.

Segundo o Art. 69 da Lei Orgânica Municipal quem
são os auxiliares do prefeito?
Os Eleitores.
Os Vereadores.
Os secretários municipais
Os membros do Ministério Público.

a)
b)
c)
d)
9.

a)
b)
c)
d)
11.
a)
b)
c)
d)
12.

a)
b)
c)
d)
13.

a)
b)
c)
d)
14.

a)
b)

15.

O flúor é uns dos principais meios de prevenção da
cárie dentária precoce, mas antes de prescrever ou
indicar suplementos fluoretados, deve-se levar em
consideração alguns fatores, exceto:
níveis de flúor presenta na água que as crianças tem
acesso.
se a crianças está exposta a várias fontes de água com ou
sem flúor.
adolescentes maiores de 16 anos.
quais as fontes naturais dos alimentos que contém flúor.

b)
c)
d)
16.

Conhecimentos Específicos
10.

oferece segurança de limpeza ao paciente.
não deixa lixo plástico no meio ambiente.

a)

Qual o nome dos atuais presidentes da Câmara dos
Deputados e Senado Federal respectivamente?
Michel Temer e Aécio Neves.
Eduardo Bolsonaro e Alexandre Frota.
Aníbal Gomes e Roberto Requião.
Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre.

a)
b)
c)
d)

c)
d)

a)
b)
c)
d)

Durante o tratamento endondôntico, o cirurgião
dentista necessita realizar a desinfecção e limpeza
dos canais radiculares com solução irrigadora
específica. Grande parte dos tratamentos de canais,
a polpa dentária se encontra necrosada. Assinale a
solução irrigadora indicada para casos de necrose
pulpa.
Peróxido de hidrogênio 7,3%.
Hipoclorito de sódio 2,5%.
Glutaraldeído 2,4%.
Ácido peracético 0,23%.

17.

a)
b)
c)
d)

São estruturas anatômicas que pertencem ao osso da
mandíbula, exceto:
processo coronoide.
tubérculos genianos.
crista milo-hióidea.
fossa escafoide.

18.

Alguns casos na prática odontológica, faz-se
necessário aplicar a técnica restauradora
atraumática. São materiais utilizados na execução
dessa técnica, exceto:
cimento de ionômero de vidro.
pontas diamantadas.
colher de dentina.
espátula de inserção.

a)
b)
c)
d)
19.

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são estruturas
de organização de ações e serviços de saúde, para que
forneça apoio técnico, logístico e de gestão de saúde,
garantindo toda integralidade do cuidado. As RAS
são constituídas por três elementos básicos, exceto:
população.
estrutura operacional.
modelo de atenção à saúde.
sistema de governança.

a)
b)
c)
d)

Segundo o livro Fundamentos em Odontologia para
TSB e ASB, “As barreiras mecânicas em superfícies
e em equipamentos podem prevenir a contaminação
de áreas de contato clínico, porém estas barreiras são
particularmente importantes para aquelas áreas
difíceis de limpar.” São vantagens do uso das
barreiras mecânicas de superfície, exceto:
não danifica equipamentos ou superfícies.
protege superfícies que não são facilmente limpas.
4

O isolamento absoluto é uma etapa importante que
antecede o início dos tratamentos endodônticos. São
instrumentos necessários para a execução do
isolamento absoluto, exceto:
Grampos.
Lençol de borracha.
Alicate de Ainsworth.
Carpule.
Durante o tratamento de remoção de cárie profunda,
o cirurgião dentista observou a exposição de tecido
pulpar vivo, sendo necessário realizar proteção da
polpa diretamente, para isso ele necessitará de um
material pra realizar esse procedimento. Assinale a
alternativa correta que corresponde ao material
mais adequado para proteção direta da polpa
dentária.
Hidróxido de cálcio.
Óxido de zinco e eugenol.
Iodofórmio.
Óxido de zinco e sulfato de zinco.
Os instrumentos não críticos são os que têm menor
risco de transmissão de infecção, pois fazem contato
com a pele íntegra ou que não estão em contato direto
com o paciente. Assinale o instrumento que
corresponde a não crítico.
Alicate de Ainsworth.
Arco de Ostby.
Avental de chumbo.
Afastadores.
O trabalho a quatro mãos na odontologia é um
processo que visa o dentista e o assistente
trabalharem juntos na execução dos procedimentos
odontológicos de maneira estruturada e ergonômica.
São vantagens do trabalho a quatro mãos na
odontologia, exceto:
aumenta o tempo do procedimento.
facilita a execução do procedimento.
aumenta a produtividade da equipe odontológica.
diminui os riscos de doenças ocupacionais.

20.
a)
b)
c)
d)

21.

a)
b)
c)
d)
22.

a)
b)
c)
d)
23.

a)
b)
c)
d)
24.

a)
b)
c)
d)
25.

Com relação às normas da Política Nacional de
Atenção Básica, são de responsabilidade a todas
esferas do governo, exceto:
apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da
Família (ESF) como estratégia prioritária de expansão,
consolidação e qualificação da Atenção Básica.
contribuir com o financiamento tripartite para
fortalecimento da Atenção Básica.
planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção
Básica nos territórios.
divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da
Atenção Básica, com intuito de assegurar o direito
fundamental de acesso à informação.
Em ambientes odontológicos há muito risco de
transmissão de doenças infectocontagiosas, e é muito
comum a prática manipular instrumentos que
tiveram contato com sangue e fluídos orgânicos. Com
relação aos tipos de doenças que podem ser
transmitidas por sangue e outros fluidos orgânicos,
assinale a alternativa que não corresponde a essa
forma de transmissão.
HIV.
Tuberculose.
Hepatite B.
Hepatite C.

I.
II.
III.
IV.
a)
b)
c)
d)

Exaustão do vapor.
Admissão do vapor.
Remoção do vapor.
Secagem dos materiais.
I – II – III – IV.
II – III – IV – I.
II – III – I – IV.
III – II – I – IV.

26.
a)
b)
c)
d)

São medicamentos do tipo antibiótico, exceto:
Amoxicilina.
Ibuprofeno.
Azitromicina.
Clindamicina.

27.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do
instrumento da figura abaixo.

a)
b)
c)
d)

Lima endodôntica.
Ponta diamantada.
Broca carbide.
Lentulo.

28.

A figura abaixo corresponde a uma cureta de Lucas.
Assinale a alternativa que corresponde a
especialidade odontológica em que ela é mais
empregada.

a)
b)
c)
d)

Endodontia.
Prótese.
Cirurgia.
Ortodontia.

29.

A remoção de cálculo dentário e biofilme bacteriano
é umas das práticas mais comuns em consultórios
dentários, também popularmente conhecido como
“limpeza”. Assinale a alternativa que corresponde ao
uso no procedimento de cálculo dentário.
Curetas periodontia.
Fórceps.
Molt e sonda Rhein.
Aparador de margem.

Fonte: Google imagens

Os desinfetantes de alto níveis possuem capacidade
de eliminar esporos e quando utilizado por tempo
maior, podem ter efeitos esterilizantes. Assinale o
produto que corresponde a um desinfetante de alto
nível.
Álcool.
Composto quaternário de amônios.
Ácido peracético.
Composto fenólico.
Exodontias simples fazem parte da rotina do
cirurgião dentista, mas antes de realizar o
procedimento de extração dentária, são necessários
cuidados pré-operatórios. Na antissepsia das
mucosas intraorais é muito empregado o uso de
colutórios bucais. Assinale qual o colutório bucal
mais indicado para antissepsia pré-operatória em
exodontia.
Clorexidina 2%.
Clorexidina 0,12%.
Peroxido de hidrogênio 0,5%.
Peroxido de hidrogênio 5%.

Fonte: Google imagens

Devido a pandemia do novo coronavírus, a realidade
dos espaços odontológicos ficou crítica, pois sabe-se
que o vírus fica suspenso no ar e grande parte dos
equipamentos odontológicos produzem aerossóis.
São métodos de diminuir a produção de aerossóis em
ambientes odontológicos, exceto:
Utilizar EPI corretamente.
Utilizar sugadores de baixa potência.
Utilizar isolamento absoluto, sempre que possível.
Nunca utilizar a seringa tríplice no modo jato de ar.

a)
b)
c)
d)
30.

A qualidade da esterilização em consultórios
odontológicos é extremamente importante e
essencial. O mecanismo de ação basicamente é um
vapor com alta temperatura que entra em contato
com os materiais e possibilita a desnaturação das
proteínas dos microrganismos. Assinale a alternativa
com a correta ordem do clico de esterilização.

a)
b)
c)
d)
5

A escovação é o principal método de prevenção a
combate a cárie dentária, porém há vários métodos
de escovação disponíveis de acordo com a
coordenação motora do paciente e idade. São
técnicas de escovação, exceto:
Técnica de Stillman modificada.
Técnica de Bass.
Técnica de Fones.
Técnica de Clark.

