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Leia atentamente as seguintes instruções. 
 

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este Caderno de Provas, com 40 (quarenta) questões objetivas; 
b) O CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas da prova, correspondendo cada 

questão a uma “única” alternativa. 
c) O candidato deve: 

- procurar, no CARTÃO-RESPOSTA, o número da questão que está respondendo; 
- verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu; 
- Marcar essa letra no CARTÃO-RESPOSTA, conforme o exemplo:  

 

       
      Atenção 

- marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa 
questão. 

- responda todas as questões. 
02.  Verifique se o número de páginas está em ordem e o número de questões estão enumeradas de (01 a 

40). Ocorrendo qualquer alteração, notifique o fiscal, imediatamente, reclamando um outro caderno. 
03. Não será permitida reclamação referente à natureza das questões. Em caso de discordância em 

relação às mesmas, o candidato poderá recorrer, apresentando recurso no prazo e na forma 
estabelecidos no Edital. 

04. O CARTÃO-RESPOSTA dispõe de espaço indicado para assinatura do candidato, que deve ser igual 
a que consta em seu documento de identidade. 

05. O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. 
06. O candidato só poderá ausentar-se do local de realização das provas, após 01 hora de início da 

mesma. 
07. O candidato não poderá sair com o Caderno de Questões. 

- as provas estarão disponibilizadas, a partir do segundo dia útil após a data da realização das provas, 
no site www.institutoludus.com.br. 

08. Será excluído do exame o candidato que: 
a) Se utilizar,durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, 

bem como de rádios gravadores, de “headphones”,de telefones celulares ou de fontes de consulta 
de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-
Resposta; 

c) Deixar de assinar o Cartão-Resposta; 
d) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova. 

 
      D

  E
  A C B 

 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE  

  Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 

EDUCADOR FÍSICO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01. A Revista Época, de 26/maio/2010, traz matéria sobre 
cientista que criou célula sintética, comandada por 
seqüenciamento genético 100% sintético: 
 

 
Astrobaldo Ferreira, foi convidado a proferir uma palestra 
sobre o tema, no CISFA (Colégio Industrial São Francisco 
de Assis, em Floriano), dissertando sobre as recentes 
pesquisas e investigações com fim da produção de células 
sintéticas e as implicações destas pesquisas no âmbito da 
ética e da legalidade, em determinado momento, assim 
disserta. 
 

“Na condução das pesquisas, como na apresentação e 
utilização de seus resultados [...] em vista de suas 
implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses 
zelos poderiam até tornar as investigações ilícitas.”  
 
O termo que substitui o trecho grifado acima, sem alteração 
de sentido, é: 
 
A) já que. 
B) ainda que. 
C) posto que. 
D) apesar de que. 
E) haja visto que.  
 
02. Analise as assertivas seguintes e indique aquela em que 
a palavra destacada tem um sinônimo corretamente 
indicado ao contexto é: 
 
A) O servidor público deve ter sempre suas atitudes ditadas 
pela ética. – impostas 
B) Na totalidade de seus artigos, a Lei Ambiental reitera 
basicamente que som além do limite permitido implica crime 
– regulamenta 
C) A falta de zelo nas investigações sobre células sintéticas 
podem tornar as investigações ilícitas. – perigosas 
D) O perfil dos convocados por Dunga e as ausências de 
Ganso e Neymar na convocação da seleção brasileira 
corroboram a idéia que Dunga é adepto do futebol europeu 
– contrariam 
E) A Polícia Militar do Maranhão está diuturnamente a 
postos – 24 horas por dia. 
 
 
 
 
 
 
 

03. Leia o fragmento de texto seguinte: 
 
 

Em sua fala, o conferencista Astrobaldo Ferreira, 
dissertando sobre pesquisas que possibilitam a criação em 
laboratório de células sintéticas, assim se expressou: 
  

“Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da 
comunidade científica, e que, provavelmente, fazem 
experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o 
anúncio de descobertas, prometem respostas que ainda 
estão por vir.”  
 

Dos termos grifados acima, há dois que exercem a mesma 
função sintática e estão juntos na alternativa: 
 

A) “alguns elementos” – “comunidade científica” 
B) “experimentos humanos” – “o anúncio” 
C) “provavelmente” – “respostas” 
D) “alguns elementos” – “rigor ético” 
E) “experimentos humanos” – “respostas”.  
 
04. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome 
relativo atende ao que dita a denominada norma culta. 
 

A) O passado demonstrou que as guerras exterminaram 
boa parte da população onde há disso provas documentais. 
B) As bolas de futebol foram distribuídas em aldeias pobres 
da África cujas crianças nunca viram uma bola de futebol de 
verdade. 
C) O futebol arte, que o fim pode estar próximo, pode 
conviver com o futebol-Dunga. 
D) Astrobaldo parava de ler o livro (Crepúsculo) que 
gostava para refletir sobre a vida. 
E) O sonho de Astrobaldozinho era aprender a ler onde 
contou com a ajuda de sua vizinha.    
 
05. Assinale a assertiva em que todas as palavras são 
acentuadas pela mesma razão. 
 

A) “Brasília”, “prêmios”, “vitória”. 
B) “elétrica”, “hidráulica”, “responsáveis”. 
C) “sérios”, “potência”, “após”. 
D) “Goiás”, “já”, “vários”. 
E) “Solidária”, “área”, “após”. 
 
06.  Observe a relação entre a primeira e a segunda oração 
do período: 
 
“É interessante que isso aconteça para que professores 
e crianças discutam e argumentem” (Astrobaldo Ferreira, 
in Palestra sobre a necessidade de se observar a ética ou a 
bioética no caso das recentes pesquisas sobre células 
sintéticas) 
 

Em qual dos períodos a seguir a oração iniciada pelo 
conetivo “que” apresenta, em relação à oração principal, 
função sintática idêntica à destacada no exemplo dado: 
A) Esse exercício forma crianças que sabem questionar. 
B) O professor pediu que ele registrasse muitas coisas. 
C) O objetivo do exercício é que a criança aprenda a 
raciocinar. 
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D) Diz-se que a bioética não tem valor. 
E) A professora quer somente isto: que os alunos 
raciocinem. 
 
07. Analise a classe das palavras destacadas e numeradas 
no período (numeração à frente da palavra destacada) a 
seguir. 
 

“Mas esse conhecimento é sem(1) valor se(2) não for a 
conclusão de(3) algo(4) que se(5) construiu” (AF)  
 

Pertencem à mesma classe: 
 

A) 1 e 2 
B) 1 e 3 
C) 2 e 4 
D) 2 e 5 
E) 3 e 5 
 
08. Observe o quadro com alguns processos de formação 
de palavras. 
 

 
 
As palavras “chatíssimo” e “socialista” correspondem, 
respectivamente, às seguintes combinações: 
 

A) A1, B1 
B) A2, A2 
C) B1, B2 
D) A2, B2 
E) B1, A1 
 

09. Há palavras que servem como elementos de coesão e 
coerência de um texto. Entre elas, encontramos as 
classificadas, morfologicamente, como conjunções.  
 
“(...) li os livros de histórias infantis, e os de adultos: mas 
estes não me pareciam tão interessantes(...)”  
 
No período, acima, aparece a conjunção “mas”. Assinale a 
afirmativa correta, conforme o seu significado no texto.  
 

A) tem um sentido de adição.  
B) significa uma junção, soma de ideias.  
C) traduz uma ideia de contradição.  
D) adquire um sentido de alternância ao externar o 
pensamento.  
E) não é uma conjunção adversativa.  
 
 
 
 
 
 
 

10.  No período: “Recordo céus estrelados, chuva nas 
flores, frutas maduras, casas fechadas, estáticas (...)”, as 
palavras, em negrito, devem ser consideradas, de acordo 
com a sua classificação morfológica, na seguinte sequência:  
 

A) verbo, adjetivo, substantivo, pronome.  
B) adjetivo, substantivo, preposição, advérbio.  
C) verbo, substantivo, pronome, conjunção.  
D) verbo, adjetivo, preposição, pronome.  
E) verbo, substantivo, substantivo, adjetivo.  
 

ESPECÍFICO 
 

11. Segundo a Lei nº 8080/90, que regulamenta o Sistema 
Único de Saúde (SUS), a participação da iniciativa privada 
na assistência à saúde é: 
 
A) livre; 
B) obrigatória; 
C) minoritária; 
D) prioritária; 
E) proibida. 
 
12 . É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde: 
 
A) Ministério da Saúde; 
B) Fundo Municipal de Saúde; 
C) Conferência de Saúde; 
D) Secretaria de Assistência à Saúde; 
E) Secretaria de Vigilância à Saúde. 
 
13. NÃO se inclui entre os objetivos do Sistema Único de 
Saúde: 
 
A) identificação dos fatores determinantes da saúde; 
B) formulação de política de saúde destinada a promover, 
nos campos econômico e social, a redução de riscos de 
doenças e de outros agravos; 
C) assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a  
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas; 
D) divulgação dos fatores determinantes da saúde; 
E) participação prioritária da iniciativa privada na assistência 
à saúde. 
 
14. O Programa de Saúde da Família é uma nova estratégia 
do Ministério da Saúde em que cada profissional tem 
definida a sua participação na equipe. A atribuição, definida 
no Programa, específica do enfermeiro é: 
 
A) executar ações de vigilância epidemiológica à criança, ao 
adolescente, à mulher grávida, ao idoso e ao adulto; 
B) realizar mapeamento da área; 
C) realizar procedimentos simples de enfermagem no 
domicílio; 
D) realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
E) realizar atendimentos nas urgências. 
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15. Sobre o Programa de Saúde da Família, considere as 
afirmativas a seguir. 
 

I. É uma estratégia que prioriza as ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde dos indivíduos da família, 
do recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma 
integral e contínua. 
II. A Unidade da Saúde da Família atua com base nos 
princípios de integralidade, substitutivo, hierarquizado, 
territorializado, adscrição de clientela e equipe 
multiprofissional. 
III. Uma Unidade de Saúde da Família pode atuar com uma 
ou mais equipes, dependendo da concentração de famílias 
do território de sua abrangência. 
IV. Cada equipe do PSF deve estar preparada para 
identificar todos os problemas e todas as situações de risco 
aos quais a população está exposta, elaborando somente 
entre os profissionais da equipe um plano para enfrentar os 
determinantes do processo saúde-doença. 
 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas: 
 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
 
16. Marque a alternativa CORRETA. 
 
A) O Programa Saúde da Família aparece como uma 
estratégia para manutenção do modelo assistencial vigente. 
B) A estratégia Saúde da Família valoriza o atendimento 
individual, atuando somente na parte curativa. 
C) Saúde da Família é uma estratégia, cujo principal 
objetivo é reorientar as práticas de atenção à saúde, através 
da mudança do foco de atenção do indivíduo para a família 
e para o ambiente onde ele vive. 
D) A estratégia Saúde da Família reforça a atenção à 
doença, em detrimento da atenção à saúde. 
E) A estratégia Saúde da Família índice especificamente 
exclusivamente nos atendimentos de urgência e 
emergência. 
 
17. Em relação ao SUS, podemos dizer que: 
 
I – a Constituição Federal vigente não isentou qualquer 
esfera de poder político da obrigação de proteger, defender 
e cuidar da saúde. 
II – teve forte influência da VIII Conferência Nacional de 
Saúde realizada em 1986. 
III – as leis 8080 e 8142, no conjunto, são denominadas Lei 
Orgânica da Saúde. 
 

 
A) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
B) As alternativas I, II e III estão corretas. 
C) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

D) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
E) Somente a alternativa I está correta. 
 
18. A Lei nº. 8.080 regula: 
 
A) as ações e serviços de saúde, executados, apenas nos 
municípios. 
B) as ações e serviços de saúde, executados nos Estados 
da Federação. 
C) em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 
de direito público ou privado. 
D) as ações e serviços de saúde, executados nos Estados 
da Federação, isoladamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público 
ou privado. 
E) as ações e serviços de saúde, executados nos Estados 
da Federação, especialmente por pessoas naturais de 
direito privado. 
 
19. A Lei nº. 8.080 prevê que a(o): 
 
A) saúde é um direito fundamental do ser humano, mas o 
Estado não é responsável por esse provimento. 
B) dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 
C) dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
reformulação e execução de políticas econômicas. 
D) dever do estado é apenas garantir a saúde da criança. 
E) dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
reformulação e execução de políticas econômicas e sociais 
que visem à redução de riscos de doenças e de outros 
agravos no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para 
a sua promoção, proteção e recuperação. 
 
20.  A Lei nº. 8.080 prevê que a(o): 
 
A) saúde tem como fatores determinantes o meio ambiente 
e não leva em consideração o trabalho, a renda, a 
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. 
B) saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais. 
C) saúde tem como fatores condicionantes, apenas a 
alimentação e a moradia. 
D) saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais não são fatores que 
condicionam a saúde da população. 
E) o controle dos bens de consumo são fatores que 
condicionam a saúde da população. 
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21 - O Sistema Único de Saúde-SUS objetiva: 
 
A) a restrição à identificação e divulgação dos fatores 
determinantes da saúde. 
B) a formulação de política de saúde destinada a promover 
mudanças escalonadas no campo econômico. 
C) a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
D) o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único de Saúde-SUS. 
E) prestar assistencialismo à comunidade. 
 
22. A opção de monitoramento da cárie, quando a sua 
progressão é lenta, ou estacionária, ou tiver a possibilidade 
a uma remineralização, deve ser feita quando: 
 
A) o paciente não for portador de Staphylococcus aureus. 
B) o paciente não for cárie ativo. 
C) o paciente não for cárie indutivo. 
D) o paciente for portador do Streptococcus mutans. 
E) o paciente não sentir dor. 
 
23. Os fatores críticos que interagem para que a cárie 
dental se expresse clinicamente são: 
 
A) hereditariedade, fator predisponente, dieta rica em fibras. 
B) presença de flúor ativo, dieta rica em fibras, 
suscetilidade. 
C) dieta rica em sacarose, microbiota cariogênica e 
suscetilidade individual. 
D) microbiota cariogênica, dieta rica em fibras, presença de 
flúor ativo. 
E) hereditariedade, dieta rica em açucares, presença de 
flúor ativo. 
 
24. São exemplos de analgésicos opióides: 
 
A) paracetamol, codeína, levofarnol. 
B) oxicodona, oximorfona, acetoaminofeno. 
C) codeína, meperidina, ácido mefenâmico. 
D) morfina, codeína, oxicodona. 
E) codeína, morfina, xilocaína. 
 
25. Para o tratamento de algumas infecções orodentais, tais 
como abscessos periapicais, abscessos periodontais ou 
celulite tóxica indica-se, como primeira escolha ,o seguinte 
antibiótico: 
 
A) Fluorquinolona. 
B) Penicilina. 
C) Eritromicina. 
D) Sulfas 
E) licocaína 

26. Na vigilância em saúde, tem-se a vigilância 
epidemiológica, a sanitária e a ambiental, sendo que não é 
possível separá-las pois possuem os objetivos comuns, 
abaixo citados, com exceção de: 
A) executar os atendimentos de urgência e emergência. 
B) identificar os principais problemas de saúde e doença. 
C) recomendar as ações. 
D) avaliar medidas de prevenção e controle adotadas. 
E) auxiliar na identificação de prioridades. 
 
27. Anestésico local contra indicado em paciente portadores  
da metaemoglobinemia congênita ou idiopática. 
 
A) Lidocaína. 
B) Bupivacaína. 
C) Mepivacaína. 
D) Prilocaína. 
E) Procaína. 
 
28. Deve-se tomar cuidado no controle de contaminação 
profissional, 
 
A) nos casos de câncer bucal. 
B) somente quando estivermos diante de exames 
laboratoriais. 
C) apenas no atendimento a portadores de hepatite B. 
D) no atendimento a todos os pacientes. 
E) apenas quando sabemos que o paciente é portador do 
vírus da AIDS. 
 
29. Na formação da cárie os microorganismos que 
desempenham papel mais importante pela produção de 
açúcar extra-celular insolúvel são: 
 
A) Clostridum botulium. 
B) Echerichia coli. 
C) Streptococcos aureus. 
D) Lactobacillus acidophilus. 
E) Streptococcos mutans. 
 
30. Após a aplicação tópica de flúor observa-se sob a 
superfície do esmalte a formação de: 
 
A) fluoreto de cálcio. 
B) flúor hidroxipatita. 
C) hidroxiapatita. 
D) fluorapatita. 
E) flúor silicato de sódio. 
 
31. Nas pacientes gestantes, 
 
A) o antibiótico de eleição é a tetraciclina. 
B) não existem limites de tubetes por sessão, visto que a  
nestesia é local. 
C) o segundo trimestre é o mais estável para a mãe e o 
feto, podendo ser receitado, se necessário, os antibióticos, 
penicilina ou eritromicina, bem como os derivados do 
acetaminofen como analgésico. 
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D) os antiinflamatórios e os derivados do ácido 
acetilsalicílico são liberados em qualquer tempo. 
E) o atendimento deve ser feito preferencialmente no 
primeiro trimestre da gravidez. 
 
32 . Em uma situação de emergência, diagnosticada uma 
fratura radicular horizontal ao nível de terço médio da raiz, 
que tenha ocorrido poucos momentos antes, qual deve ser 
a conduta clínica imediata de tratamento? 
 
A) Reposicionamento, imobilização, abertura coronária, 
tratamento endodôntico dos fragmentos coronárioapical e  
roservação. 
B) Reposicionamento, imobilização, abertura coronária, 
curativo de hidróxido de cálcio no fragmento coronário e 
proservação. 
C) Reposicionamento, imobilização, abertura coronária, 
tratamento endodôntico do fragmento coronário e 
proservação. 
D) Reposicionamento, imobilização e proservação. 
E) Reposicionamento, imobilização, abertura coronária, 
esvaziamento pulpar, curativo de hidróxido de cálcio e 
proservação. 
 
33. A medida mais importante no tratamento da periodontite 
juntamente, com o controle da placa supragengival, é: 
 
A) a utilização de agentes antimicrobianos; 
B) o debridamento subgengival; 
C) a irrigação intrasulcular; 
D) o controle da suscetibilidade individual; 
E) a identificação precisa do patógeno periodontal. 
 
34. Além do efeito antimicrobiano, as tetraciclinas são  
capazes de inibir: 
 
A) βlactamase; 
B) colagenase; 
C) fosfolipase; 
D) cicloxagenase; 
E) hialuronidaze. 
 
35. Para avaliação de perda de inserção em um periodonto 
mede-se a distância entre: 
 
A) a junção amelodentinária e o sulco gengival; 
B) a margem gengival e o epitélio juncional; 
C) o sulco gengival e a crista óssea; 
D) a junção cemento esmalte e o fundo da bolsa; 
E) a margem gengival e a junção cemento esmalte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
36. Analise as assertivas seguintes: 
 
I. O município de Sucupira do Norte faz fronteira, ao Sul, 
com São Domingos do Azeitão. 
II. Sucupira do Norte faz fronteira, ao Norte, com Colinas e 
Paraibano. 
III. O Município de Jatobá(MA), embora não faça fronteira 
com Sucupira do Norte, se situa ao Norte de Sucupira do 
Norte e se encontram na mesma Microrregião.  
 
Assinale: 
 
A) se correta I, apenas. 
B) se corretas I e II, apenas. 
C) se correta II, apenas. 
D) se corretas II e III, apenas. 
E) se correta III, apenas  
 
37. Sucupira do Norte está cravada na Mesorregião: 
 
A) Sul Maranhense. 
B) Leste Maranhense. 
C) Norte Maranhense. 
D) Oeste Maranhense.  
E) Centro Maranhense. 
 
38. Sucupira do Norte está cravada na Microrregião: 
 
A) Chapadas do Alto Itapecuru. 
B) Gerais de Balsas 
C) de Colinas 
D) Chapadas das Mangabeiras. 
E) do Nordeste maranhense. 
 
39. Observe a figura seguinte, que representa a 
Microrregião na qual está cravado o Município de Sucupira 
do Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se o número 13 representa Sucupira do Riachão, o 
Município de Sucupira do Norte será representado pelo 
número: 
 
A) 09 
B) 02 
C) 06 
D) 12 
E) 07 
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40. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A área integrante do atual município de Sucupira do 
Norte foi desmembrada de Mirador. 
B) Pela lei nº 2.153, de 16 de novembro de 1961, foi a 
povoação elevada à categoria de município, com o nome de 
Sucupira do Norte. 
C) Segundo o IBGE (Censo de 2008), a laranja e a banana 
(em cacho) são as duas únicas culturas (lavoura) 
permanetes com produção relevante no Município 
D) .O nome do Município de “Sucupira” advém do fato da 
existência de muita sucupira (árvore) no município. 
E) Arroz, cana-de-açúcar, fava, feijão, melancia, mandioca, 
milho, soja são, segundo o IBGE, lavouras (culturas) 
temporárias com produção relevante no Município de 
Sucupira do Norte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





