


2 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/SP 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESF (M) ₸ 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESF 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Texto para responder às questões de 01 a 10. 

A produção de si como mercadoria nas redes sociais 

Estudar a história do trabalho, das indústrias e das 
corporações nos ajudaria a entender a história do poder 
econômico e, por conseguinte, a história de nossas vidas 
submetidas àqueles que controlam a possibilidade de nossa 
sobrevivência. 

As formas de organização da produção industrial a que 
se deu o nome de fordismo, taylorismo e toyotismo, 
definiram não apenas o modo de fazer, mas o modo de ser 
da vida em geral submetida ao controle pela produção. 
Aqueles modos de organização sempre visaram baixar custos 
enquanto promoviam altos índices de produtividade. Todos, 
certamente, sempre se preocuparam pouco com as pessoas 
que trabalhavam nas fábricas ou nas empresas. Eram 
sistemas bastante frustrantes para pessoas que não 
queriam ser tratadas como robôs. 

No taylorismo e no fordismo, as pessoas faziam uma 
única atividade no processo produtivo, eram remuneradas 
por produtividade e individualmente. A superprodução 
levava a estoques gigantes e lucros enormes. Foi Ford que 
acrescentou a esteira rolante que economizava tempo 
dentro da fábrica para incrementar o processo de produção 
em grande escala. Tempos modernos de Chaplin fez a sátira 
disso tudo. 

O toyotismo, que surgiu na fábrica do carro japonês, 
tem algumas diferenças: o trabalho antes individual, agora 
é em equipe. Uma pessoa não tem mais uma única 
atividade repetitiva, ela deve saber fazer tudo. Deve-se 
evitar todo tipo de desperdício. Retira-se o estoque e se 
entrega às demandas. Em épocas de crise se produz 
conforme o consumo. 

Em qualquer desses casos, as pessoas sempre são bens 
bastante descartáveis. Um produtor vale tanto quanto sua 
produtividade. Ou menos do que ela, já que pode ser 
substituído. Não há nenhuma novidade nisso. Só não se 
submete a isso quem, em vez de ser operário comandado 
por meios de produção, é o dono dos meios de produção. 
Essa lógica das fábricas é espelho da lógica da vida e atinge 
todas as instituições. 

A produção de coisas, sejam carros ou telefones 
celulares, panelas ou cosméticos, depende de operadores 
de produção, ora humanos, ora robôs. 

Do mesmo modo quando se trata de “meios de 
produção da linguagem”. Pensemos no conteúdo da 
internet, lotada de produção de material comunicacional 
ou anticomunicacional por pessoas que participam do meio 
apenas porque desejam. Mas será que é desejo mesmo o 
que nos faz participar de redes sociais? 

Coloco essas questões porque gostaria de pensar no 
tipo de trabalho que temos nas redes sociais. É inegável que 
as redes sociais oferecem algum tipo de diversão às 
pessoas, então, parece que não estamos trabalhando. 
Trata-se, nesse caso, de uma indústria do entretenimento. 

E é evidente que elas também se oferecem como meios de 
comunicação. 

Mas é a dimensão do trabalho que me interessa 
entender. Quanto tempo gastamos diariamente nesses 
meios? O que somos obrigados a fazer para sobreviver 
neles? Somos submetidos aos parâmetros taylor-fordistas 
nas redes sociais? Ou aos toyotistas? Que esforços, que 
tensões enfrentamos quando deles queremos participar? 
Podemos viver fora deles sem culpa? Há espertos que se 
aproveitam dele para jogos de poder? Há pessoas neles 
capazes de cometer violência? Para que são usadas as 
redes? Qual o papel da comunicação violenta nas redes? 

Há pessoas que trabalham para as redes e são 
remuneradas por seu trabalho. Há mercado negro nas 
redes, há trabalho ilegal e dinheiro sujo, há milícias 
midiáticas ocupadas em enganar, mentir, destruir 
reputações, há pessoas cometendo crimes, aliciando 
pessoas mentalmente precárias, roubando e assaltando 
virtualmente. Não estou mencionando esses aspectos para 
dizer que as redes são más, não é isso. Temos que entender 
que as redes são “medialidades”, são meios sobre os quais 
fazemos escolhas. Meios que nós movimentamos? Ou eles 
nos movimentam? Dançamos conforme a música nas 
redes? [...] 

O tempo, a privacidade, a vida íntima, familiar, o que 
estiver a mão, é transformado em mercadoria. É o triunfo 
da lógica da mercadoria. 

Há ainda o aspecto da produção da subjetividade por 
meio da transformação da subjetividade em mercadoria. 
Um dos pontos altos dessa produção passa pela imagem de 
si nas redes, imagens como selfies, imagens como 
paisagens, imagens como frases feitas e formulações 
instantâneas com alto teor de impacto ou “lacrações”. 

Em termos simples, cada um está produzindo e 
vendendo a si mesmo. Ao mesmo tempo, em não sendo 
dono dos meios de produção de si, cada um se produz a 
partir de uma fórmula pronta dada pelo funcionamento do 
aparelho. Cada um é uma espécie de “consumidor 
consumido”, para lembrar Vilém Flusser. 

(Marcia Tiburi. Disponível em: 
https://revistacult.uol.com.br/home/producao-de-si-mercadoria-

redes-sociais/. Acesso em: 08/05/2019. Adaptado.) 

Questão 01 
Para a autora, a história do trabalho assim como a de 
instituições relacionadas: 
A) Possibilita a compreensão do desenvolvimento da 

humanidade como sociedade de convivência harmoniosa 
e civilizada. 

B) Possui elevada importância, já que seu estudo pode 
possibilitar a compreensão de outras relações sociais 
interdependentes desta história. 

C) Indica o desgaste que a sociedade vivencia ao longo dos 
anos tendo em vista que as relações trabalhistas têm 
sobreposto as necessidades de sobrevivência. 

D) Tem sua importância afastada da história do poder 
econômico, de modo que cada história tem sua vertente 
específica sem que haja perda de detalhamento tanto de 
uma quanto de outra. 
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Questão 02 
“Há pessoas que trabalham para as redes e são 
remuneradas por seu trabalho. Há mercado negro nas 
redes, há trabalho ilegal e dinheiro sujo, há milícias 
midiáticas ocupadas em enganar, mentir, destruir 
reputações, há pessoas cometendo crimes, aliciando 
pessoas mentalmente precárias, roubando e assaltando 
virtualmente.” (10º§) Logo após o trecho destacado, 
segue-se a frase: “Não estou mencionando esses aspectos 
para dizer que as redes são más, não é isso” que, no 
contexto, pode ser compreendida como uma: 
A) Retificação dos fatos e ideias expostos anteriormente no 

parágrafo. 
B) Contradição intencional que demonstra a crítica da 

autora ao assunto discutido. 
C) Negação a um possível entendimento de generalização 

advindo dos fatos mencionados anteriormente. 
D) Ratificação de que os aspectos mencionados acerca do 

uso da internet no texto de uma forma geral devem ser 
observados e analisados com critérios apropriados. 

Questão 03 
Em “As formas de organização da produção industrial a que 
se deu o nome de fordismo, taylorismo e toyotismo, 
definiram não apenas o modo de fazer, mas o modo de ser 
da vida em geral submetida ao controle pela produção.” 
(2º§), o verbo grifado exige o mesmo tipo de complemento 
empregado em: 
A) “Eram sistemas bastante frustrantes [...]” (2º§) 
B) “[...] que trabalhavam nas fábricas ou nas empresas.” (2º§) 
C) “A superprodução levava a estoques gigantes e lucros 

enormes.” (3º§) 
D) “[...] que controlam a possibilidade de nossa 

sobrevivência.” (1º§) 

Questão 04 
Acerca do trecho “Foi Ford que acrescentou a esteira 
rolante que economizava tempo dentro da fábrica para 
incrementar o processo de produção em grande escala.” 
(3º§) pode-se afirmar que constitui reescrita em que não 
há alteração de correção semântica e/ou gramatical: 
A) Ao acrescentar a esteira rolante, Ford economizou 

tempo dentro da fábrica, incrementando o processo de 
produção em grande escala. 

B) O processo de produção em grande escala foi iniciado e 
assegurado por Ford com a introdução da esteira rolante 
e a economia de tempo dentro da fábrica. 

C) Ford acrescentou a esteira rolante ao economizar tempo 
dentro da fábrica porque descobriu que tal fato incremen-
tava o processo de produção em grande escala. 

D) Acrescentou-se, como é possível reconhecer, a esteira 
rolante que economizava tempo dentro da fábrica para 
incrementar o processo de produção em grande escala. 

Questão 05 
O emprego do acento indicativo de crase em “Retira-se o 
estoque e se entrega às demandas.” (4º§) justifica-se pelo 
mesmo motivo apresentado no emprego do acento grave em: 
A) A determinação do juiz foi que permanecesse à distância. 
B) Diante de todas as acusações colocou-se à disposição da 

justiça. 
C) Aquele estabelecimento oferece as melhores condições 

de pagamento à prazo. 
D) Não me refiro à decisão anterior, mas considero a que 

atualmente tem validade no processo. 

Questão 06 
De acordo com as ideias trazidas ao texto, pode-se afirmar que: 
A) Em decorrência do avanço comunicacional em função da 

tecnologia, as relações de diálogo têm sido plenamente 
estabelecidas de forma democrática, clara e objetiva. 

B) O estabelecimento das relações de trabalho pressupõe 
dois elementos que não podem ser separados: o 
produtor e a produtividade, havendo entre eles uma 
proporcionalidade que influi nos resultados do processo. 

C) As relações trabalhistas receberam modificações e 
transformações com o advento tecnológico ao longo da 
história da humanidade, o que conferiu maior liberdade ao 
ser humano e diminuição do quantitativo de produtividade. 

D) Há uma relação de trabalho estabelecida nas redes 
sociais que provoca não apenas discussões, mas 
também entretenimento, promovendo a migração total 
desta indústria dos meios midiáticos tradicionais para 
este novo espaço de interação. 

Questão 07 
Infere-se corretamente do texto que: 
A) A produtividade nas redes sociais beneficia as escolhas 

de consumo à medida que se trata de uma produção 
individual e diferenciada. 

B) É possível estabelecer critérios de uso no ambiente 
virtual das redes sociais de modo que a gestão de tal 
ferramenta esteja sujeita a quem a utiliza. 

C) Deve-se evitar o ambiente das redes sociais como forma 
de trabalho tendo em vista seus aspectos negativos e 
prejudiciais à saúde física e mental do ser humano. 

D) Elementos subjetivos transformados em mercadorias é 
uma prática de ocorrência eventual no ambiente virtual 
das redes sociais demonstrando as escolhas feitas por 
seus usuários. 

Questão 08 
No período “Estudar a história do trabalho, das indústrias e 
das corporações nos ajudaria a entender a história do poder 
econômico e, por conseguinte, a história de nossas vidas 
submetidas àqueles que controlam a possibilidade de nossa 
sobrevivência.” (1º§), o vocábulo “que” desempenha a 
mesma função sintática em: 
A) “Ou menos do que ela, [...]” (5º§) 
B) “[...] já que pode ser substituído.” (5º§) 
C) “[...] com as pessoas que trabalhavam nas fábricas ou 

nas empresas.” (2º§) 
D) “As formas de organização da produção industrial a que 

se deu o nome de fordismo, [...]” (2º§) 
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Questão 09 
No período “Estudar a história do trabalho, das indústrias 

e das corporações nos ajudaria a entender a história do 

poder econômico e, por conseguinte, a história de nossas 

vidas submetidas àqueles que controlam a possibilidade 

de nossa sobrevivência.” (1º§), o sentido produzido pela 

forma verbal em destaque, no contexto, indica: 

A) Um fato concluído e posterior a certo momento do 

passado. 

B) A representação de um fato como não concluído relativo 

a um universo hipotético. 

C) Polidez na enunciação para representação de um 

momento situado no presente. 

D) O fato concluído, situando-o num intervalo de tempo 

anterior a um momento do passado. 

Questão 10 
Considerando ainda o período destacado na questão 

anterior, pode-se afirmar que a expressão “por 

conseguinte” expressa uma relação, no contexto, EXCETO: 

A) Diversa de “mas”. 

B) De conclusão, assim como “por isso”. 

C) Equivalente à indicada por “tanto que”. 

D) Que demonstra uma continuação lógica do raciocínio 

anterior. 

Questão 11 
“Contém todo o software básico, necessário para inicializar 
a placa-mãe, checar os dispositivos instalados e carregar o 
Sistema Operacional, o que pode ser feito a partir do HD, 
CD-ROM, pendrive, ou qualquer outra mídia disponível.” 
Trata-se de: 
A) SATA (Serial AT Attachment). 
B) BIOS (Basic Input / Output System). 
C) HDMR (Hardware Direct MIDI Routing). 
D) RAID (Redundant Array of Independent Disks). 

Questão 12 
“Na linha de comando do Sistema Operacional MS-DOS, o 
comando __________ é usado para listar arquivos e 
diretórios.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) Dir 
B) Ver 
C) Tree 
D) Mode 

Questão 13 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
é possível limitar o acesso ao computador, de uma conta de 
usuário, utilizando o recurso Controle dos Pais. São 
considerados algumas dessas formas, EXCETO: 
A) Limites de tempo. 
B) Restrições de jogos. 
C) Restrições de programas. 
D) Limite de número de usuários. 

Questão 14 
Ao trabalhar numa planilha, utilizando o Microsoft Excel 
2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, torna-se 
necessário apresentar dados em uma determinada reunião. 
Para isso, deve-se utilizar gráfico. Para se adicionar um 
gráfico à planilha, assinale o caminho correto a ser seguido. 
A) Guia Inserir: Gráfico. 
B) Guia: Design; Inserir: Gráfico. 
C) Guia Arquivo; Inserir: Gráfico. 
D) Guia: Página Inicial; Inserir: Gráfico. 

Questão 15 
Leia e analise o trecho a seguir, retirado do Edital nº 01, de 
10 de Junho de 2019, do Concurso da Prefeitura Municipal 
de Pitangueiras. 
“O Concurso Público se destina ao provimento de 43 vagas 
para cargos de Nível Superior, 7 vagas para cargos de Nível 
Médio Técnico, 40 vagas para os cargos de Nível Médio, 6 
vagas para os cargos de Nível Fundamental Completo e 12 
vagas para o cargo de Nível Fundamental Incompleto, além 
de formação de cadastro de reserva para atendimento a 
novas vagas que vierem a surgir durante a validade do 
concurso público.” 
Observe que trata-se de um parágrafo no qual algumas 
palavras estão destacadas em negrito. Para isso, deve-se 
selecionar palavra por palavra e aplicar o negrito, ou ainda 
selecionar todas as palavras de uma única vez e aplicar a 
formatação desejada. “Para selecionar palavras alternadas 
em um texto, seleciona-se uma palavra e pressiona-se a 
tecla __________ mantendo-a pressionada para selecionar 
as demais palavras e, assim, aplicar a formatação desejada. 
Deve-se utilizar como base o Microsoft Word 2013, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) ALT 
B) CTRL 
C) SHIFT 
D) ALTGR 

Questão 16 
Considerando que os números relacionados possuem 
lógica numérica (3, 2, 9, 4, 27, 8, 81, 16, 243, x), qual é o 
valor de x? 
A) 32 
B) 64 
C) 162 
D) 486 

Questão 17 
Em uma lavanderia com 15 funcionários são lavadas 1.800 
peças de roupa em 24 horas. Qual deverá ser o número de 
funcionários, igualmente eficientes para que a lavanderia 
consiga lavar 3.600 peças em 20 horas? 
A) 30 
B) 32 
C) 34 
D) 36 
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Questão 18 

Seja a matriz B, tal que:
321 

.321B 
654 

Sendo x o determinante de B, pode-se concluir que a 

expressão: xx²   é igual a: 

A) 0 

B) 15 

C) 30 

D) 42 

Questão 19 
Uma empresa elaborou um relatório econômico no qual 

constava uma função matemática que representava o 

lucro mensal “L” em função do número de funcionários 

“x”, dada por: .25042xx²L(x) 

2xy 

3
xy 

2

2
1xy 

3


3
1x

2
y 

 Qual o número de 

funcionários que a empresa deverá contratar para que o 

seu lucro seja o maior possível? 

A) 21 

B) 42 

C) 125 

D) 250 

Questão 20 
Em uma conferência de jogos eletrônicos foram 

entrevistados 350 participantes sobre os jogos praticados 

habitualmente. Foram três os jogos escolhidos para a 

pesquisa: Sonic, Mario Bros e Futebol. O resultado obtido 

informa que: 

 150 participantes jogam Sonic; 

 180 participantes jogam Futebol; 

 50 participantes já jogaram todos os três jogos; 

 65 participantes jogaram Mario Bros e Sonic; 

 75 participantes jogaram Sonic e Futebol; 

 75 participantes jogaram exclusivamente Futebol; e, 

 80 participantes consomem exclusivamente Sonic. 

Com base nessas informações, qual é o número de 

participantes que jogam apenas Mario Bros? 

A) 60 

B) 70 

C) 75 

D) 80 

Questão 21 
A razão entre dois números naturais x e y (em que x > y) é 

um número natural igual à diferença entre estes números 

dividida por 6. Sendo x igual ao quádruplo de y, qual é o 

valor de y? 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

Questão 22 
A praça de alimentação de um shopping está sendo 

construída e seu piso foi projetado conforme figura; 

analise-a. 

Considere que na área de mesas será colocado um piso, 

cujo preço é R$ 45,00 cada m2 e que na região ao redor 

(em cinza) será disposto um piso de R$ 25,00 cada m2. O 

valor total a ser gasto com piso nessa praça de 

alimentação está compreendido entre: 

A) R$ 34.000,00 e R$ 35.000,00. 

B) R$ 35.001,00 e R$ 36.000,00. 

C) R$ 36.001,00 e R$ 37.000,00. 

D) R$ 37.001,00 e R$ 38.000,00. 

Considere as informações que contextualizam as questões 

23 e 24. Leia-as atentamente. 

Dois pontos P (2, 4) e Q (6, 10) formam uma reta no plano 

cartesiano. 

Questão 23 
Qual das alternativas a seguir representa a equação dessa 

reta? 

A)  

B) 

C) 

D)  

Questão 24 
Qual dos pontos a seguir pertence à reta que passa pelos 

pontos P e Q? 

A) (0, 2) 

B) (4, 6) 

C) (0, 1) 

D) (–1, 0) 
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Questão 25 
Uma escada deverá ser construída com 15 degraus, cada 
um com 12 cm de altura e 16 cm de largura, conforme o 
esboço de uma parte dessa escada. 

Qual será o comprimento total medido ao longo dessa 
escada? 
A) 3,00 m 
B) 3,40 m 
C) 3,72 m 
D) 4,20 m 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 26 
A Lei nº 1.904, de 10 de dezembro de 1997, dispõe sobre 
o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Pitangueiras, legislação que regulamenta a relação entre 
o Município e seus servidores. O artigo 3º da referida lei 
estabelece que “Cargo Público é o conjunto de atribuições 
e responsabilidades previstas na estrutura organizacional 
que devem ser cometidas a um servidor”, e apresenta a 
vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. É 
vedada a acumulação remunerada dos seguintes cargos: 
A) Dois cargos científicos. 
B) Dois cargos de professor. 
C) Um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
D) Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas. 

Questão 27 
O servidor, ao entrar em exercício, passa por um período 
de avaliação, denominado estágio probatório. Sobre as 
disposições contidas na Lei Municipal nº 1.904, de 10 de 
dezembro de 1997, acerca do estágio probatório, é correto 
afirmar que: 
A) O servidor fica sujeito ao estágio por período de vinte e 

quatro meses. 
B) Serão objeto de avaliação para o cargo, tão somente a 

assiduidade e responsabilidade. 
C) Até quatro meses após o término do período do estágio 

probatório, será submetida à homologação da autoridade 
competente a avaliação de desempenho do servidor. 

D) Ao servidor não aprovado no estágio probatório será 
dado o prazo de seis meses para readaptação, sendo 
submetido à nova avaliação. Em caso de não aprovação, 
nesta oportunidade, o servidor será exonerado. 

Questão 28 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Pitangueiras, Lei Municipal nº 1.904, de 10 
de dezembro de 1997, são requisitos básicos para a 
investidura em cargo público, EXCETO: 
A) Ter no mínimo 21 anos. 
B) Ter nacionalidade brasileira. 
C) Estar em gozo dos direitos políticos. 
D) Possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo. 

Questão 29 
São várias as formas de provimento de um cargo público, 
conforme preconizado no artigo 8º da Lei nº 1.904, de 10 
de dezembro de 1997. A investidura do servidor em cargo 
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental verificada em inspeção médica é chamada: 
A) Reversão. 
B) Readaptação. 
C) Reintegração. 
D) Transferência. 

Questão 30 
Maria José, servidora pública do município de Pitangueiras, 
ocupante do cargo de Telefonista há seis anos, é aprovada 
em novo concurso realizado pelo referido município, sendo 
nomeada ao cargo de Técnico em Licitação. Iniciado o seu 
exercício, passados vinte meses, Maria José é inabilitada 
na avaliação do estágio probatório. Dado a este fato, a 
servidora retornará ao seu antigo cargo – Telefonista. 
Nesta situação fática, verifica-se a ocorrência de: 
A) Recondução. 
B) Readaptação. 
C) Reintegração. 
D) Reaproveitamento. 

Questão 31 
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora tem como finalidade definir os princípios, as 
diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas três 
esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Quanto aos objetivos da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Intervir nos processos e ambientes de trabalho. 
B) Produzir protocolos e normas técnicas regulamentares, 

além da participação dos trabalhadores e suas organiza-
ções. 

C) Controlar e avaliar a qualidade dos serviços e programas 
de saúde do trabalhador, nas instituições e empresas 
públicas e privadas. 

D) Estabelecer adoção de parâmetros protetores da saúde 
dos trabalhadores nos ambientes e processos de trabalho, 
exclusivamente das empresas do setor privado. 



7 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/SP 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESF (M) ₸ 

Questão 32 
Medicamentos feitos a partir de folhas, sementes, 

cascas, frutos e flores são sucesso de crítica e público há 

milênios e constituem parte importante da cultura de 

diversos povos. O Ministério da Saúde criou o Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Sistema 

Único de Saúde (SUS). São propostas do Programa Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, EXCETO: 

A) Promover e reconhecer as práticas populares e 

tradicionais de uso de plantas medicinais e remédios 

caseiros. 

B) Desenvolver instrumentos de fomento à pesquisa, 
desenvolver tecnologias e inovações em plantas 

medicinais e fitoterápicos, nas diversas fases da cadeia 

produtiva. 

C) Construir e aperfeiçoar marco regulatório em todas as 

etapas da cadeia produtiva de plantas medicinais e 

fitoterápicos, a partir dos modelos e experiências 

existentes no Brasil. 

D) Inserir plantas medicinais, fitoterápicos e serviços 

relacionados à Fitoterapia no SUS, com segurança, 

eficácia e qualidade, com o objetivo de extinguir o 

Programa Farmácia Popular em consonância com as 

diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS. 

Questão 33 
Dengue, zika e chikungunya são doenças transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti. A forma mais eficaz de prevenção 

dessas doenças é o combate ao mosquito. Em relação às 

principais ações de combate ao mosquito no âmbito do 
Ministério da Saúde, analise as afirmativas a seguir. 

I. Desenvolver campanhas de informação e mobilização 

das pessoas. 

II. Melhorar a qualidade do trabalho de campo de 

combate ao vetor (mosquito Aedes Aegypti). 

III. Integrar as ações de controle da dengue na Atenção 

Básica, com a mobilização dos Programas de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e Programas de Saúde da 

Família (PSF). 

IV. Fortalecer da vigilância epidemiológica e entomológica 

para ampliar a capacidade de predição e de detecção 

precoce de surtos da doença. 

V. Fornecer para a Secretaria Municipal de Saúde 

autorização judicial às equipes com os devidos nomes, 
endereços, instrumentos legais, a fim de facilitar o 

trabalho na eliminação de criadouros em imóveis 

comerciais, casas abandonadas ou fechadas e terrenos 

baldios. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I, II, III, IV e V. 

B) I, II e V, apenas. 

C) I, II, III e IV, apenas. 

D) II, III, IV e V, apenas. 

Questão 34 
A vigilância epidemiológica fornece subsídios para 

execução de ações de controle de doenças e agravos 

(informação para a ação); portanto, necessita de 

informações atualizadas. A principal fonte dessas 

informações é a notificação de agravos e doenças pelos 

profissionais de saúde. Sobre a notificação compulsória, 

está correto o que se afirma em: 

A) É obrigatória exclusivamente para os médicos que 

prestam serviços públicos e privados. 

B) A notificação imediata seguirá o fluxo de compartilha-

mento entre as esferas do Ministério da Saúde e a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

C) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria 

de Saúde do Município do local de atendimento do 

paciente apenas em caso de confirmação da doença. 

D) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 

pública de notificação compulsória à autoridade de 

saúde competente também será realizada pelos 

responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados 

educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de 

hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de 

pesquisa. 

Questão 35 
O Programa de Volta para Casa (PVC) tem como objetivo 

garantir o auxílio-reabilitação psicossocial para a atenção 

e o acompanhamento de pessoas em sofrimento mental, 

egressas de internação em hospitais psiquiátricos, de 

custódia e tratamento psiquiátrico. São condições para se 

beneficiar do Programa de Volta para Casa (PVC), EXCETO: 
A) Possuir consentimento do paciente, ou de seu 

representante legal, em se submeter às regras do 

programa. 

B) Pessoas egressas de internação em hospitais 

psiquiátricos ou hospitais de custódia e tratamento 

psiquiátrico por período igual ou superior a dois anos 

ininterruptos. 

C) Quando a situação clínica e social do paciente não 

justificar a permanência em ambiente hospitalar, deve-se 

indicar tecnicamente a possibilidade de inclusão em 

programa de reintegração social e a necessidade de 

auxílio financeiro. 

D) Pessoas que tiveram permanência em orfanatos ou 

outras instituições para menores, asilos, albergues, ou 
outras instituições de amparo social, ou internações em 

hospitais psiquiátricos sido custeados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) ou órgãos que o antecederam e 

que hoje o compõem pelo período igual ou superior a 

dois anos. 
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Questão 36 
Em relação aos protocolos e diretrizes do SUS, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT) estabelecem critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, 
com os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os 
mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e 
a verificação dos resultados terapêuticos a serem 
seguidos pelos gestores do SUS. 

II. As Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) em 
Oncologia são diferentes em relação aos Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), por conta do 
sistema diferenciado de financiamento dos procedimen-
tos e tratamentos em oncologia. 

III. Os Protocolos de Uso são documentos normativos de 
escopo mais estrito, que estabelecem critérios, 
parâmetros e padrões para a utilização de uma tecnologia 
específica em determinada doença ou condição. 

IV. As Diretrizes Nacionais/Brasileiras são originadas com 
base nos atendimentos seguidos pelos profissionais de 
saúde do setor privado, contendo as melhores práticas 
a serem seguidas por profissionais de saúde. 

Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) IV, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 

Questão 37 
Nos primeiros sete meses de 2019, foram confirmados 72 
casos de caxumba em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. De 
acordo com a saúde municipal, o maior número de casos é 
registrado nas unidades de ensino. Para identificar os 
pacientes, equipes da Secretaria Municipal de Saúde fazem 
visitas nas unidades de ensino e orientam sobre os cuidados 
com a doença que afeta principalmente os adolescentes. 

(Disponível: https://g1.globo.com/ac/cruzeiro-do-sul-
regiao/noticia/2019/07/24/mais-de-70-casos-de-caxumba-foram-

registrados-nos-primeiros-meses-em-cruzeiro-do-sul.ghtml. Acesso em: 
24/07/2019.) 

A vacinação é a única maneira de prevenir a caxumba. O 
Sistema Único de Saúde (SUS) oferta gratuitamente a 
vacina Tríplice Viral que protege contra: 
A) Sarampo, caxumba e rubéola. 
B) Difteria, tétano e coqueluche. 
C) Tétano, caxumba e coqueluche. 
D) Hepatite B, caxumba e coqueluche. 

Questão 38 
Considerando os Protocolos Básicos de Segurança do 
Paciente, instituídos pela Organização Mundial de Saúde, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Constituem instrumentos para construir uma prática 

assistencial segura. 
(     ) A identificação de todos os pacientes (internados, em 

Regime de Hospital Dia, ou atendidos no serviço de 
emergência ou no ambulatório) deve ser realizada em 
sua admissão no serviço através de uma pulseira). 

(     ) Os serviços de saúde devem desenvolver, 
implementar e revisar regularmente processos que 
facilitem a correta identificação dos pacientes na 
passagem de caso entre as equipes de saúde, na 
transferência e na alta do paciente. 

(     ) Os serviços de saúde utilizarão diferentes métodos 
para gerar os identificadores do paciente a serem 
incluídos na pulseira de identificação. Em alguns 
casos, podem ser impressos diretamente do 
computador do serviço de saúde. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, V, V, F. 
D) V, V, V, V. 

Questão 39 
Considerada prioritária no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a atenção às urgências em Saúde tem sido 
orientada pela Política Nacional de Atenção às Urgências, 
fundamentada nos seguintes objetivos, EXCETO: 
A) Garantir a universalidade, a equidade e a integralidade 

no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, 
gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as 
relacionadas às causas externas (traumatismos não 
intencionais, violências e suicídios). 

B) Desenvolver estratégias promocionais da qualidade de 
vida e saúde capazes de prevenir agravos, proteger a 
vida, educar para a defesa e a recuperação da saúde, 
protegendo e desenvolvendo a autonomia e a equidade 
de indivíduos e coletividades. 

C) Consubstanciar as diretrizes de regionalização da atenção 
às urgências, mediante a adequação criteriosa da 
distribuição dos recursos assistenciais, conferindo 
concretude ao dimensionamento e implantação de 
sistemas estaduais, regionais e municipais e suas 
respectivas redes de atenção. 

D) Fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de 
atendimento às necessidades individuais em saúde, de 
caráter urgente e permanente, decorrente de situações de 
perigo iminente, de calamidades públicas e de acidentes 
com vítimas fatais, a partir da construção de mapas de 
risco regionais e locais e da adoção de protocolos de 
prevenção, atenção e mitigação de eventos. 
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Questão 40 
Quanto ao acidente com animais peçonhentos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A forma mais eficiente de tratamento para acidentados 

por animais peçonhentos como serpente, escorpião e 
algumas aranhas é o soro. O tratamento será mais 
eficiente quanto mais cedo o acidentado for atendido. 

II. As crianças e os idosos são os que mais apresentam 
complicações em acidentes por animais peçonhentos. 

III. Os soros antipeçonhentos são adquiridos pelo 
Ministério da Saúde e distribuídos às Unidades 
Federadas, chegando às unidades de saúde de 
referência para atendimento gratuito aos acidentados. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 

Questão 41 
Sobre o lipoma, um tumor benigno, de tecido adiposo 
maduro, com etiologia desconhecida, assinale a 
alternativa correta. 
A) É assintomático com crescimento lento. 
B) Normalmente apresenta coloração negra. 
C) Trata-se de nódulo circunscrito com limites não 

definidos. 
D) A gengiva é um dos locais mais frequentes de ocorrência 

desse tumor. 

Questão 42 
A síntese ou sutura é conceituada como o conjunto de 
manobras que visam aproximar os tecidos divididos ou 
separados durante os atos cirúrgicos de incisão ou 
divulsão. Em relação aos fios utilizados para a sutura, é 
INCORRETO afirmar que devem: 
A) Ser de fácil manuseio. 
B) Apresentar calibre fino e regular. 
C) Ser moles, flexíveis e pouco elásticos. 
D) Apresentar baixa resistência à tração e torção.

Questão 43 
Os anestésicos tópicos são utilizados com o objetivo de 

diminuir a dor no momento de punção da agulha durante 

uma técnica anestésica. Normalmente, o anestésico 

utilizado é a benzocaína. Em relação a tal anestésico, 

assinale a alternativa correta. 

A) É bastante solúvel em água. 
B) É um anestésico tipo amida. 

C) Tem grande absorção pelo sistema cardiovascular. 
D) Trata-se de um anestésico utilizado somente na forma 

tópica. 

Questão 44 
Observe a imagem a seguir. 

(Fonte: Fenyo-Pereira & Crivello Jr, 2013.) 

Qual é a técnica de localização radiográfica apresentada? 
A) Miller. 
B) Clark. 
C) Parma. 
D) Donovan. 

Questão 45 
“Modelo individual de um dente ou grupo de dentes que 
pode ser deslocado de um modelo total da arcada dentária. 
É confeccionado com gesso-pedra tipo IV, sendo que, sobre 
ele, é realizado o enceramento ou mesmo a aplicação de 
porcelana na fase de confecção do trabalho definitivo de 
prótese. ” (Chain, 2013.) 

Trata-se de: 
A) Molde. 
B) Troquel. 
C) Modelo definitivo. 
D) Modelo de trabalho. 

Questão 46 
A moldagem é um procedimento amplamente realizado 
em odontologia, especialmente na área de prótese. Os 
materiais utilizados para esse fim, quando classificados 
quanto à elasticidade, são divididos em elásticos e 
anelásticos. Trata-se de um material anelástico: 
A) Godiva. 
B) Alginato. 
C) Elastômero. 
D) Hidrocoloide reversível. 

Questão 47 
Um cirurgião-dentista confeccionou uma prótese total para 
determinado paciente, que causou uma modificação da 
dimensão vertical, acarretando os seguintes problemas: 
alterações da mímica, alterações na superfície do rosto do 
paciente e disfunção têmporo-mandibular. Neste caso, qual 
é o tipo de erro cometido pelo profissional? 
A) Imperícia. 
B) Negligência. 
C) Displicência. 
D) Imprudência. 



10 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/SP 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESF (M) ₸ 

Questão 48 
Durante uma brincadeira na escola, um adolescente de 16 

anos teve uma fratura de borda incisal do dente 21 

(incisivo central superior esquerdo). Antes do acidente, 

sabe-se que o dente era hígido. Diante do exposto, 

assinale a alternativa correta. 

A) A escolha da cor da restauração deverá ser feita após o 
isolamento absoluto. 

B) Nestes casos, para evitar a contração da resina, deve ser 
evitada a sua inserção por incrementos. 

C) Em cavidades muito profundas, para evitar sensibilidade 
pós-operatória, os materiais utilizados para proteção 
pulpar devem se estender para as margens do esmalte. 

D) O acabamento, o polimento e o brilho final da 
restauração em resina composta devem ser realizados 
entre 24 horas a uma semana, a fim de possibilitar a 
sorção de água e a consequente expansão higroscópica. 

Questão 49 
A gestação e a lactação não são condições patológicas, mas 

requerem do cirurgião-dentista uma série de cuidados, 

especialmente durante a prescrição de medicamentos. É 

INCORRETO afirmar que: 

A) A lidocaína é um anestésico de uso seguro durante a 
gravidez. 

B) Os benzodiazepínicos devem ser evitados no primeiro e 
no terceiro trimestre da gravidez. 

C) Os anti-inflamatórios não esteroidais não estão 
contraindicados durante a lactação, pois alcançam o 
leite materno em quantidades diminutas. 

D) O ácido acetilsalicílico passa, em grande quantidade, para 
o leite materno, devendo seu uso ser evitado durante a 
lactação, mesmo em caso de uso episódico.

Questão 50 
Observe a figura a seguir. 

(Fonte: Janson et al, 2013.) 

Descrevem possíveis causas para esse problema ortodôntico, 
EXCETO: 
A) Respiração bucal. 
B) Sucção não nutritiva. 
C) Excesso de espaço nos arcos. 
D) Ectopia do germe do dente permanente. 





INSTRUÇÕES 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e de 4 (quatro) 

horas para o turno tarde, exceto para Procurador Municipal e Topógrafo com acréscimo de 1 (uma) hora para a 

realização da Prova Prática. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas 

e a Folha de Textos Definitivos, se for o caso. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio Técnico e Médio Completo e 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto. Ao receber o material de 

realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões 

previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

e na Folha de Textos Definitivos, se for o caso, que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, 

ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao 

Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (prova objetiva) e o Caderno/Folha de Textos Definitivos (Prova Prática), apenas para os cargos de 

Procurador Municipal e Topógrafo, devidamente assinados no local indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. 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 previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente 

ao Concurso Público. 




