PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ
REALIZAÇÃO

REF. EDITAL Nº 001/2009- CONCURSO PÚBLICO

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 25 (vinte e cinco) questões numeradas seqüencialmente que
compõem a prova objetiva.
Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO
1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso
encontre alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

5-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.

6-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos
destinados às respostas.

7-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

8-

Você dispõe de 2h30 (duas horas e trinta minutos) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a
com tranqüilidade, mas controle seu tempo.

9-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o
caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha
de Respostas devidamente assinada . As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br) a partir da
divulgação do Gabarito Preliminar.

10- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura da ata.
11- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de
livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
12- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
13- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
QUESTÃO
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RESPOSTAS
QUESTÃO
RESPOSTAS

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
01. Em 2004 o Ministério da Saúde lançou as Diretrizes da
Política Nacional de Saúde Bucal onde enfatiza a
reorganização da atenção em saúde bucal, buscando
a reorientação do modelo anteriormente centrado na
assistência aos doentes. Orienta uma concepção de
saúde centrada na promoção da boa qualidade de
vida e intervenção nos fatores que a colocam em
risco. Entre as ações de promoção e proteção de
saúde estão as ações de educação em saúde. Assim,
essas ações devem ser realizadas preferencialmente
pelos seguintes profissionais
a) cirurgião-dentista, técnico em higiene dental e auxiliar de
consultório dentário.
b) técnico em higiene dental, auxiliar de consultório dentário
e agente comunitário de saúde.
c) técnico em higiene dental, auxiliar de consultório dentário
e auxiliar de enfermagem.
d) cirurgião-dentista, técnico em higiene dental e enfermeiro.
02. Os quatro indicadores de saúde bucal do Pacto da
Atenção Básica (2006) são
a) cobertura de primeira consulta odontológica programática,
cobertura da ação coletiva de escovação dental
supervisionada, média de procedimentos odontológicos
básicos individuais e proporção de procedimentos
odontológicos especializados em relação às ações
odontológicas individuais.
b) cobertura de primeira consulta odontológica programática,
cobertura da ação coletiva de escovação dental
supervisionada, cobertura de aplicações tópicas de
soluções fluoretadas (incluindo bochechos) e cobertura de
consultas odontológicas de urgência.
c) cobertura de visitas domiciliares da equipe de saúde
bucal, cobertura de ações educativas em saúde bucal na
comunidade, cobertura da ação coletiva de escovação
dental supervisionada em escolas, cobertura de
aplicações tópicas de soluções fluoretadas (excluindo
bochechos).
d) cobertura de visitas domiciliares da equipe de saúde
bucal, cobertura de ações educativas em saúde bucal na
comunidade, cobertura da ação coletiva de escovação
dental supervisionada na população em geral, cobertura
de aplicações tópicas de soluções fluoretadas (incluindo
bochechos).
03. Paciente alcoólatra apresenta irritabilidade, sensação
de fraqueza, dor à movimentação dos membros;
hemorragias gengivais e intra-oculares; petéquias e
equimoses. Podemos supor que há deficiência de
a) vitamina A.
b) vitamina K.
c) complexo B.
d) vitamina E.
04. Paciente apresenta-se com histórico de trauma na
região ântero-superior. Ao realizar radiografia
constata-se presença de corpo estranho próximo ao
ápice dos incisivos superiores. Para determinar se o
fragmento está por vestibular ou palatino utiliza-se a
técnica de Clark, em que se faz duas tomadas
radiográficas com as películas colocadas na mesma
posição, sendo que a segunda radiografia deve ser
feita mantendo
a) a angulação horizontal porém mudando a angulação
vertical em aproximadamente 10 graus, caso o corpo
estranho acompanhe o desvio para o lado que incidiu os
raios X, é porque está por vestibular, ou seja, mais perto.
Se for o contrário, ou seja, o desvio é oposto à incidência
dos raios X, é porque está por palatino, ou seja, está mais
distante.

b)

c)

d)

a angulação horizontal porém mudando a angulação
vertical em aproximadamente 10 graus, caso o corpo
estranho acompanhe o desvio para o lado que incidiu os
raios X, é porque está por palatino, ou seja, mais distante.
Se for o contrário, ou seja, o desvio é oposto à incidência
dos raios X, é porque está por vestibular, ou seja, está
mais perto.
a angulação vertical porém mudando a angulação
horizontal em aproximadamente 10 graus caso o corpo
estranho acompanhe o desvio para o lado que incidiu os
raios X, é porque está por vestibular, ou seja, mais perto.
Se for o contrário, ou seja, o desvio é oposto à incidência
dos raios X, é porque está por palatino, ou seja, está mais
distante.
a angulação vertical porém mudando a angulação
horizontal em aproximadamente 10 graus, caso o corpo
estranho acompanhe o desvio para o lado que incidiu os
raios X, é porque está por palatino, ou seja, mais distante.
Se for o contrário, ou seja, o desvio é oposto à incidência
dos raios X, é porque está por vestibular, ou seja, está
mais perto.

05. A aplicação tópica de flúor de forma coletiva deve ser
realizada nas seguintes situações, EXCETO
a) quando a água de abastecimento público tem teores
abaixo de 0,4 ppmF.
b) quando a população apresentar CPO-D menor que 3 aos
12 anos de idade.
c) quando a população não tiver acesso à dentifrício
fluoretado.
d) quando a porcentagem de indivíduos livres de cárie aos
12 anos de idade for menor do que 30%.
06. A indicação para aplicação de selantes de fóssulas e
fissuras deve ser criteriosa. De acordo com a
orientação contida nos cadernos de Atenção Básica Saúde Bucal (2006), podemos afirmar que
a) deve ser realizado como rotina em todos os molares
permanentes recém-erupcionados.
b) sua aplicação é baseada na anatomia dental.
c) seu uso deve ocorrer quando o dente estiver há menos de
dois anos na cavidade bucal, o dente homólogo
apresentar cárie e houver a presença de placa visível.
d) a presença de placa visível é suficiente para que se
indique a aplicação de selantes de fóssulas e fissuras.
07. O Guia da American Heart Association (2007)
recomenda, para pacientes adultos não alérgicos às
penicilinas, a cobertura antibiótica
a) para a remoção de sutura, sendo o antibiótico de escolha
a amoxicilina na dose de 2 gramas de 30 a 60 minutos
antes do procedimento.
b) para a remoção de sutura, sendo o antibiótico de escolha
a amoxicilina na dose de 1 grama uma hora antes do
procedimento.
c) para tratamento endodôntico intra-canal, sendo o
antibiótico de escolha a amoxicilina na dose de 2 gramas
de 30 a 60 minutos antes do procedimento.
d) para tratamento endodôntico intra-canal, sendo o
antibiótico de escolha a amoxicilina na dose de 1 grama
uma hora antes do procedimento.
08.
a)
b)
c)
d)

O achado maisconsistente de um dente não vital é
dor à percussão.
mobilidade denta.l
inchaço localizado.
o aumento ou interrupção da lâmina dura.

09. Sobre o câncer de boca é FALSA a afirmação.
a) Localiza-se preferencialmente no assoalho de boca e na
língua.
b) Cerca de 70% dos casos diagnosticados são em
indivíduos com mais de 50 anos.
c) A prevalência do câncer de boca nas mulheres está se
tornando equivalente à prevalência nos homens.
d) O tipo histológico mais freqüente é o carcinoma de células
escamosas.
10. Paciente
apresenta
xerostomia,
sensibilidade
dolorosa na língua, candidose oral, queilite angular e
doença periodontal de difícil controle. Pode-se
suspeitar de
a) diabetes não controlada.
b) hipertensão.
c) anemia falciforme.
d) HIV/Aids.
PORTUGUÊS
Lula diz que Brasil não entrará em recessão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou
nesta quinta-feira (21), na Turquia, que o Brasil "não
entrará em recessão". "Vamos ter crescimento em 2009",
afirmou o presidente.
Questionado sobre qual seria essa taxa de
crescimento, Lula apenas respondeu: "Eu não posso
adivinhar. Enquanto outros países terão crescimento
negativo, nós teremos crescimento positivo."
Lula se referiu ao desempenho anual, no entanto,
há conceitos que estabelecem recessão técnica no caso
de queda do PIB por dois trimestres consecutivos. No
último trimestre do ano passado, o PIB brasileiro recuou
mais de 3%.
Em Brasília, o presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles, disse que é "preciso aguardar os
dados" para avaliar a possibilidade de recessão
técnica. Em conferência sobre defesa da concorrência,
Meirelles disse que a discussão tem de ser feita sob a
ótica de três principais fatores.
O primeiro deles, conforme o presidente do BC, é
que a desaceleração da economia brasileira nos últimos
meses foi gerada exclusivamente por influências
externas. Meirelles classificou a contração da economia
do país como um fator de "contratação importada". Ele
destacou, ainda, que não houve "origem nem reforço" da
crise por motivos internos.
O segundo fator diz respeito à capacidade de
reação da economia brasileira. Na avaliação do presidente
do BC, o País tem "impulso de saída, de tração, mais forte
que outros países". Por fim, Meirelles destacou as boas
perspectivas da economia brasileira e que a divulgação
dos dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) sempre
acontece com "certa defasagem".
“Quando os dados forem divulgados, certamente
a situação da economia será outra", disse. Os números
sobre o PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano
devem ser divulgados pelo IBGE no início do mês que
vem.
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1162411-9356,00LULA+DIZ+QUE+BRASIL+NAO+ENTRARA+EM+RECESSAO.html

11. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função
desempenhada pelos elementos destacados.
a) “...reação da economia brasileira.” (adjunto adnonimal)
b) “Questionado sobre qual seria essa taxa de
crescimento...” (complemento nominal)
c) “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta
quinta-feira...” (adjunto adverbial)

d)

“...certamente a situação da economia...” (adjunto
adverbial)

12. Em “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou
nesta quinta-feira (21), na Turquia, que o Brasil ‘não
entrará em recessão’”, a expressão destacada é uma
oração
a) subordinada adverbial causal.
b) subordinada adjetiva explicativa.
c) subordinada substantiva objetiva direta.
d) subordinada adverbial consecutiva.
13. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à regência
dos verbos destacados.
a) “Lula se referiu ao desempenho anual...” (verbo transitivo
indireto)
b) “Por fim, Meirelles destacou as boas perspectivas...”
(verbo transitivo direto)
c) “...o PIB brasileiro recuou mais de 3%.” (verbo intransitivo)
d) “...certamente a situação da economia será outra.” (verbo
intransitivo)
14. Assinale a alternativa que não contém uma palavra
que possua um dígrafo em sua grafia.
a) Capacidade
b) Possibilidade
c) Crescimento
d) Desempenho
15. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função
desempenha pela(s) expressão(ões) destacada(s).
a) “...nós teremos crescimento positivo.” (objeto direto)
b) “Em Brasília, o presidente do Banco Central, Henrique
Meirelles, disse que...” (aposto)
c) “...a desaceleração (...) foi gerada exclusivamente por
influências externas.” (complemento nominal)
d) “Os números sobre o PIB brasileiro (...) devem ser
divulgados...” (sujeito)
INFORMÁTICA
16. Com relação a capacidade de armazenamento de
disco, tais como HDs, CDs e DVDs, analise as
assertivas e assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.
IV.

1024 bytes é igual a 1 kbyte (Kilobyte)
1024 bytes é igual a 1 Mbyte (Megabyte)
1024 Mbytes é igual a 1 Gbyte (Gigabyte)
1024 Gbytes é igual a 1 Tbyte (Terabyte)

a)
b)
c)
d)

As afirmativas I e II estão corretas.
As afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão incorretas.
As afirmativas I, II e IV estão corretas.

17. Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Office Excel
2003, instalação padrão, português Brasil, assinale a
alternativa que NÃO é um alinhamento de texto
vertical.
a) Esquerda.
b) Superior.
c) Distribuído.
d) Centro.
18. Utilizando o Microsoft Windows XP Service Pack 2,
instalação padrão, português Brasil, ao apagar um
arquivo qualquer utilizando o conjunto de teclas Shift
+ Delete, ele será: (Obs.: o caractere + serve apenas
para facilitar a interpretação)
a) Movido para a lixeira.
b) Movido para quarentena.
c) Excluído definitivamente do Sistema Operacional.
d) Movido para arquivos temporários.

19. Utilizando navegador Mozilla Firefox 3.0, instalação
padrão, português Brasil, instalado no sistema
operacional Windows XP, ao abrir uma nova aba e
pressionar o conjunto de teclas Ctrl + W qual função
ele irá executar. (Obs.: o caractere + serve apenas
para facilitar a interpretação)
a) Abrir uma nova janela.
b) Abrir uma nova aba.
c) Fechar a janela.
d) Fechar a aba.
20. Sobre o editor de texto BrOffice 2,4 assinale a
alternativa correta.
a) Os arquivos do Microsoft Office Word 2003 não são
compatíveis.
b) Existe somente instalação para o Sistema operacional
Linux.
c) Não exporta arquivos para o formato PDF.
d) É possível abrir e salvar arquivos do Microsoft Office
Word 2003.
CONHECIMENTOS GERAIS
Com base nos excertos abaixo, responda as duas
questões que seguem.
“Janela ou corredor: CPIs perdem o papel num
contexto de grande desmoralização, servindo apenas
como campo para barganhas política.”
A constatação de que a maior empresa brasileira
constitui uma verdadeira caixa-preta é compartilhada
até por setores do governo e, de resto, não se limita à
atual
gestão
petista.
O irônico, e também o revoltante, em todo o processo
político que se avizinha com a instauração de uma
CPI da Petrobras é que não há como esperar do
Legislativo brasileiro nenhuma iniciativa realmente
moralizadora e eficaz sobre as ações da estatal.
(...)
Torna-se hoje, sobretudo, o campo mal disfarçado de
barganhas políticas e de um jogo formal em que
oposição e governo, a rigor, poderiam trocar de
lugares sem maior incômodo do que, numa viagem
aérea rumo a Miami ou Paris, alguém concede em
ocupar a poltrona da janela ou a do corredor. Que
façam todos uma boa viagem -desde que não, como
costuma acontecer, com os recursos do contribuinte.

III. “campo mal disfarçado de barganhas”
IV. “maior empresa brasileira”
V. “grande desmoralização”
a)
b)
c)
d)

Apenas II, III e V.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II, III e V.
Apenas I, III e V.

23. “Cúpula das Américas e o fim do boicote à ilha: O
embargo comercial à Cuba de Fidel Castro e Raúl
Castro já dura quase meio século. Símbolo da Guerra
Fria, o bloqueio perdeu a razão de existir com o fim da
URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas),
mas sua suspensão não será tão simples assim”.
Fonte: Universo on line – Atualidades 22/04/2009. Com
base no tema bem como demais assuntos correlatos
analise as assertivas e assinale a alternativa que
contenha apenas as corretas.
I.

O início do mandato do Presidente norte-americano
representou um grande passo no fim do boicote à
ilha.
II, A reinclusão de Cuba na OEA (Organização dos
Estados Americanos) foi discutida na 5ª Cúpula das
Américas.
III. O término do embargo econômico cubano pode
representar o estabelecimento de contatos das
multinacionais com Cuba.
a)
b)
c)
d)

Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Todas estão corretas.

24. A charge abaixo tem como tema:

Fonte: Folha de São Paulo – Opinião – 24/05/2009.

21. De acordo com o tema proposto acima e demais
assuntos
correlatos,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
a) Um dos argumentos utilizados para se defender a tese
contra a CPI da Petrobras são que os negócios da estatal
correm o risco de ser afetados.
b) Dentre os indícios de irregularidades apontados na estatal
pode-se citar a existência de contratos suspeitos,
loteamento de cargos e até sonegação de informações.
c) A CPI se trata de um procedimento investigatório próprio
do Poder Legislativo.
d) O fato de a Petrobrás possuir ações na BOVESPA indica
que a mesma não se trata de uma empresa pública típica
e, por isso, cogita-se atualmente a sua privatização.
22. Analise as assertivas e assinale a alternativa em que
contenha todas as expressões caracterizadoras da
política brasileira utilizadas no excerto.
I.
II.

“uma verdadeira caixa-preta”.
”nenhuma iniciativa realmente moralizadora e eficaz”

a)
b)
c)
d)

Embargo econômico à Cuba.
Parceria Cuba – Coréia.
Coréia do Norte e testes nucleares.
Coréia do Sul e a presidência da OEA.

25. “Com Licença, sim? - A disputa entre aqueles que
defendem o uso dos softwares livres e dos que
utilizam o softwares proprietários não envolve apenas
questões tecnológicas. A escolha do usuário tem
efeitos na política, na economia e no desenvolvimento
sustentável de um país como o Brasil.” Cíntia Guedes,
Matheus Araújo em 20/05/2009 – Le Monde
Diplomatique Brasil. Sobre o tema bem como demais
assuntos
correlatos,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
a) Dois grandes antagônicos e maior exemplo da disputa
entre software livre e software proprietário seriam,
respectivamente Linux e Windows.
b) Segundo pesquisa do ministério da cultura, verifica-se
atualmente que no setor empresarial brasileiro, sobretudo
nas grandes empresas com mais de mil funcionários, o
uso do software proprietário é maciçamente superior ao
uso do software livre.
c) Construir e utilizar o software livre seria uma maneira de
trabalhar com a perspectiva de que o processo
educacional tem que formar um cidadão para que ele seja
autor, produtor de conhecimento e de culturas e não só
um consumidor de informações.
d) No setor de desenvolvimento de softwares livres, a região
nordeste tem chances de abocanhar grande fatia da
produção, uma vez que no eixo sul-sudeste existem
indústrias para exportação de software proprietário que
absorvem muito mais mão de obra e, possivelmente,
deixam o mercado menos suscetível às investidas do
software livre.

