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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para sua aplicação.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 10 (dez)
matemática e 1 (dez) de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Matemática (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
Total de questões

NOME COMPLETO:

Número de questões
10 questões
10 questões
10 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
30 pontos
40 pontos
100 pontos

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
_________________________

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAJES/ RN
EDITAL Nº. 001/2018

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL
FUNDAMENTAL
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Tempos Modernos – (Só que não)
Carol Castro, Felipe Floresti e Thiago Tan Ji
A PALAVRA "TRABALHO" não tem uma origem muito convidativa: em latim, tripalium era o nome
dado a um instrumento utilizado pelos romanos para torturar escravos. Durante séculos, trabalhar era o
mesmo que perder a liberdade – as sociedades eram divididas entre os "pensadores" e aqueles que
realizavam atividades braçais.
Quando o despertador o acorda em uma segunda-feira de manhã, é bem possível que você concorde
com os gregos e romanos sobre o significado original do trabalho. Não deveria ser assim: afinal, é justamente
pela capacidade de materializar suas ideias que você é diferente de 99,99% das espécies do planeta. Em
outras palavras, foi a capacidade humana de trabalhar e produzir riquezas que permitiu tantos progressos:
saímos das cavernas para conquistar o espaço (e, eventualmente, criar memes).
Graças à especialização do trabalho, as atividades econômicas se diversificaram e garantiram
inovações para a sociedade. Para a produção aumentar ainda mais, empresas já empregam a robotização
em larga escala e utilizam recursos de inteligência artificial em fábricas e escritórios.
O problema é que tanto avanço não foi capaz de superar questões que mais parecem reservadas aos
tempos do tripalium: desemprego; remunerações abaixo da linha da dignidade; enfraquecimento do poder de
negociação dos trabalhadores; registros de pessoas que vivem em condições análogas à escravidão. "Não
estamos condenados à precarização, mas devemos mudar as soluções que estão sendo adotadas", afirma
Mareio Pochmann, professor do Instituto de Economia da Unicamp.
Galileu, São Paulo, edição 322, maio de 2018.

01. O objetivo central do texto é
A) explicar como o uso tecnologia melhorou definitivamente as relações de trabalho.
B) avaliar que o avanço tecnológico não conseguiu melhorar as condições de trabalho.
C) mostrar a origem da palavra trabalho.
D) conceituar a palavra trabalho.

02. De acordo com o texto, utilizam-se, atualmente, robôs em fábricas e escritórios porque
A) a produção humana já é muito grande.
B) a produção humana é muito pequena.
C) a produção realizada pelos robôs é superior à dos seres humanos.
D) a produção realizada pelos robôs é igual à dos seres humanos.

03. O primeiro parágrafo apresenta características dominante da sequência
A) narrativa.
B) injuntiva.
C) dialogal.
D) descritiva.
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As questões 4 e 5 referem-se ao trecho a seguir.
Para a produção aumentar ainda mais, empresas já empregam a robotização em larga escala e utilizam
recursos de inteligência artificial em fábricas e escritórios.
04. Os verbos em destaque, se forem flexionados no pretérito imperfeito do indicativo, serão grafados,
respectivamente, como
A) empregavam e utilizavam.
B) empregaram e utilizaram.
C) empregara e utilizara.
D) empregaria e utilizaria.

05. O período está organizado em torno de
A) quatro orações.
B) duas orações.
C) três orações.
D) uma oração.

As questões 6, 7 e 8 referem-se ao trecho a seguir.
Não estamos condenados à precarização, mas devemos mudar as soluções que estão sendo adotadas
06. O termo em destaque funciona como
A) pronome.
B) preposição.
C) conjunção.
D) interjeição.

07. O termo em destaque liga
A) orações e estabelece relação de conclusão.
B) períodos e estabelece relação de oposição.
C) períodos e estabelece relação de conclusão.
D) orações e estabelece relação de oposição.

08. O elemento linguístico em destaque pode ser substituído, sem alterar o sentido do trecho, por
A) porém.
B) logo.
C) pois.
D) assim.
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09. A palavra precarização escreve-se com Ç assim como
A) interpretação.
B) omição.
C) promeça.
D) expanção.

10. Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar:
A) As palavras possível e saímos recebem um acento para sinalizar o hiato.
B) As palavras inteligência e escritório recebem um acento por serem paroxítonas terminadas em
ditongo.
C) A palavra saímos recebe um acento por estar no plural.
D) A palavra inteligência recebe um acento por ser proparoxítona.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA MATEMÁTICA NÍVEL FUNDAMENTAL
11. Uma banca de concursos estabeleceu que cada candidato ganharia 3 pontos por questão que acertasse
e perderia 2 pontos por questão que errasse. Um candidato que fez uma prova com 50 questões e atingiu
um total de 85 pontos acertou um total de
A) 33 questões.
B) 29 questões.
C) 27 questões.
D) 37 questões.

12. Um caminhão tanque tem capacidade para 2000 m³. Se o caminhão for carregado por completo com um
material que cada litro tem massa de 1,5 kg (considere 1𝑑𝑚3 = 1𝑙.), a carga que o caminhão estará
levando corresponde a
A) 3 500 Toneladas.
B) 2 500 Toneladas.
C) 3 000 Toneladas.
D) 2 000 Toneladas.
.

13. Um telespectador observou que uma emissora de TV anunciava seus comerciais a cada 240 segundos,
outra emissora a cada 210 segundos e uma terceira emissora a cada 90 segundos. Após fazer alguns
cálculos, ele observou que, a partir da coincidência de anúncios nas três emissoras, elas teriam seus
anúncios comerciais juntos novamente a cada
A) 84 min.
B) 74 min.
C) 80 min.
D) 70 min.

14. Uma mercadoria que custava R$ 50,00 sofreu, ao longo de um ano, dois aumentos consecutivos de 40%
do seu valor e, em seguida, um desconto de 60%. Ao final do ano, o valor da mercadoria era
A) R$ 39,20
B) R$ 40,00
C) R$ 42,00
D) R$ 44,20
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15. Para melhorar o faturamento de sua empresa de viagens, deixando de perder vendas para seus
concorrentes, o proprietário pensou em uma plataforma de fidelização para seus clientes. O programa de
fidelidade disponibiliza quatro planos de bonificação para os clientes escolherem a que melhor lhe convir:
Plano A: 10% de desconto no valor de cada viagem
Plano B: 10% do valor da média dos valores de 4 viagens como desconto no total gasto.
Plano C: A cada 4 viagens, ganhe um desconto igual a média dos valores gastos nessas viagens.
Plano D: A cada 4 viagens, ganhe de volta o valor pago pela passagem de menor valor.
Um cliente fez quatro viagens: a primeira no valor de R$ 475,00; a segunda no valor de R$ 625,00; a
terceira no valor de R$ 750,00; e a quarta no valor de R$ 500,00. Nesse caso, a opção mais vantajosa
será o
A) Plano A.
B) Plano B.
C) Plano C.
D) Plano D.

16. Um funcionário de uma prefeitura observou que, todo mês, gastava um terço de seu salário com
alimentação. Pensando em sua aposentadoria, decide investir três quartos do que resta em títulos do
tesouro direto. Sabendo que ele recebe R$ 1200,00 mensalmente, o valor investido no tesouro direto é
A) R$ 300,00
B) R$ 400,00
C) R$ 600,00
D) R$ 900,00

17. Para economizar copos descartáveis em uma empresa, o gerente presenteou os 12 funcionários do seu
setor com copos, em formato interno cilíndrico, com 8 cm de diâmetro e 12 cm de altura. Se cada
funcionário bebe, em média, 3 desses copos de água por dia, o volume de água que ele deverá dispor
para seus funcionários consumirem por dia (considere 3 como aproximação para π) é
A) 12 000 ml
B) 20 736 ml
C) 22 624 ml
D) 24 000 ml

18. Uma regra informal para criadores de peixes ornamentais é a de que se deve utilizar um litro de água
para cada centímetro de peixe. Um criador tem 6 peixes de 5 cm e um aquário de 30 cm de comprimento
e 25 cm de largura. A altura mínima que o aquário deverá ter para comportar esses peixes e obedecer a
regra informada é de
A) 60 cm
B) 50 cm
C) 30 cm
D) 40 cm
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19. Uma sala de aula tem metade dos alunos do sexo feminino. Um professor que foi sortear um brinde para
os alunos que estavam em sala percebeu que, na hora do sorteio, 20% das meninas não estavam em
sala. A probabilidade de uma menina ser sorteada é mais próxima de
A) 50 %
B) 48 %
C) 46 %
D) 44 %

20. Em uma viagem, o motorista observou o marcador de combustível que registrava a altura indicada na
figura ao lado.
A fração do tanque que ainda resta de combustível é
A) 5/4
B) 3/8
C) 5/8
D) 3/4

Fonte: Funcern
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – NÍVEL
FUNDAMENTAL
21. Para se garantir a proteção do operador e equipe responsáveis pelo manejo dos equipamentos de raios
X, devem ser observadas as seguintes recomendações:

A) o operador, o paciente adulto saudável e apenas um acompanhante podem permanecer na sala de
exame durante as exposições.
B) qualquer indivíduo pode realizar regularmente essa atividade.
C) o operador ou qualquer membro da equipe não deve colocar-se na direção do feixe primário, podendo
segurar o cabeçote ou o localizador durante as exposições.
D) nenhum elemento da equipe deve segurar o filme durante a exposição.
22. Processo físico/químico que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos de objetos inanimados e
superfícies, com exceção de esporos bacterianos. Esse enunciado descreve a

A) desinfecção.
B) esterilização.
C) seleção de embalagem.
D) enxágue sob pressão.

23. Quanto à conduta após acidente com material perfuro-cortante, é correto recomendar:

A) Provocar maior sangramento do local ferido e aumentar a área lesada, a fim de minimizar a exposição
ao material infectante.
B) Lavar exaustivamente com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico
e as mucosas com soro fisiológico ou água em abundância.
C) Utilizar agentes cáusticos ou injeção de antissépticos.
D) Manter a calma e agir, aproximadamente, em uma semana.

24. Remoção de partículas remanescentes do preparo cavitário antes da inserção do material restaurador
por meio de agentes com ação antisséptica. Esse procedimento realizado durante o preparo de uma
cavidade refere-se à (ao)

A) acabamento das paredes de esmalte.
B) limpeza da cavidade.
C) remoção da dentina cariada.
D) forma de contorno.
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25. Considere o fragmento textual a seguir.
Afecção dos tecidos moles que circundam a coroa de um dente e que se verifica, por norma, durante a
sua erupção. Podendo apresentar: dor local, inflamação gengival, halitose, limitação da abertura de boca
(trismo), possível difusão da dor para o ouvido, cabeça e a garganta, aumento dos gânglios do pescoço
e presença de pus na área afetada.
Essa descrição apresenta sinais e sintomas de
A) periodontite.
B) pericoronarite.
C) gengivite.
D) gengivite ulcerativa necrosante aguda.

26. Tecido periodontal que tem função de sustentação, sensorial, nutritiva e homeostática. Todos os seus
componentes agem como um amortecedor hidráulico ou de choque. Estrutura de tecido conjuntivo frouxo,
ricamente celularizado, vascularizado e definido como
A) gengiva inserida.
B) osso alveolar.
C) ligamento periodontal.
D) cemento.

27. A halitose é um sinal ou sintoma de que algo no organismo está em desequilíbrio, que deve ser
identificado e tratado. Dentre as causas mais importantes e comuns originadas na cavidade bucal, temse a saburra lingual e as doenças da gengiva. Como hábitos que ajudam na redução do mau hálito,
destaca-se:
A) o consumo de balas refrescantes e o uso de enxaguatórios bucais.
B) uma dieta hiperproteica e com jejum intermitente.
C) o consumo de bebidas energéticas e com certo teor alcoólico.
D) uma dieta equilibrada e o consumo de bastante água.

28. Caso opte pela sua execução, uma ponta diamantada afilada deve ser posicionada na superfície externa
do esmalte vestibular, formando um ângulo de 45 graus, e acionada em alta rotação. Sua extensão
dependerá da relação de contato com o dente vizinho, da quantidade de esmalte sem apoio dentinário e
da necessidade estética. Essa descrição refere-se ao
A) preparo do bisel.
B) ajuste oclusal da restauração.
C) acesso à lesão cariosa.
D) acabamento/polimento da restauração.
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29. Lesão caracterizada pela perda de estrutura dentária na junção cemento-esmalte, sem envolvimento
bacteriano, também denominada genericamente de desgaste dental. Esse desgaste pode ter início pela
erosão, abrasão, abfração ou pode ser multifatorial. O enunciado acima refere-se à
A) lesão cariosa ativa.
B) lesão cervical não-cariosa.
C) lesão cervical cariosa.
D) lesão cariosa inativa.

30. Para o sucesso no tratamento odontológico, faz-se necessário, primeiramente, o correto diagnóstico
diferencial da dor, sua origem e causas, confirmando a etiologia da sintomatologia dolorosa. Dor
espontânea, contínua ou intermitente e que persiste por muito tempo após a remoção do estímulo são
sinais e sintomas da(o):
A) pulpite reversível.
B) sensibilidade pós-operatória.
C) pulpite irreversível.
D) hipersensibilidade dentinária cervical.
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