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QUESTÕES 01 A  - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
do escritor brasileiro Machado de Assis. Leia-o 
atentamente e responda às seguintes questões.

“Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava 
dizer que o amor da glória temporal era a perdição 
das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. 
Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos 
terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa 
mais verdadeiramente humana que há no homem, 
e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. 
Decida o leitor entre o militar e o cônego”.

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre o conteúdo do texto.

a) O argumento do cônego está em aparente 
contradição com a sua posição eclesiástica, pois ele 
supervaloriza as coisas terrenas.
b) O trecho apresenta, com base no discurso de dois 
personagens, uma controvérsia sobre a questão do 
“amor da glória”.
c) Um dos tios do narrador, por seguir carreira militar, 
considera o amor da glória a perdição das almas, 
pois prejudicaria a ação bélica.
d) O narrador não somente apresenta uma oposição 
de ideias, a partir da experiência dos personagens, 
mas também se posiciona claramente a respeito.
_________________________________________
02. Nesse trecho de seu romance, Machado 
de Assis emprega o adjetivo “temporal” para se 
referir a um tipo de “amor da glória”. Em relação a 
esse adjetivo, segundo o contexto do parágrafo, é 
CORRETO afirmar que:

a) Corresponde à ideia de tempestade, com toda a 
sua violência natural.
b) É utilizado pelo autor com deboche, como forma 
de crítica à religião.
c) Faz referência à expectativa de uma recompensa 
espiritual.
d) Se forma a partir da palavra “tempo”, e se opõe à 
noção de eternidade.
_________________________________________
03. Ainda com base no trecho de Machado de 
Assis, um dos tios do narrador argumentava que “o 
amor da glória era a coisa mais verdadeiramente 
humana que há no homem”. Neste caso, o 
termo “verdadeiramente” pode ser classificado 
gramaticalmente como:

a) Adjetivo.
b) Advérbio.
c) Preposição.
d) Verbo.

Triste Fim de Policarpo Quaresma é o título de uma 
das principais obras de ficção da literatura brasileira, 
escrita por Lima Barreto. Considere o trecho a 
seguir, em que o narrador descreve o protagonista 
do romance, e responda às próximas questões.

“Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas 
estudou a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua 
história, na sua geografia, na sua literatura e na sua 
política. Quaresma sabia as espécies de minerais, 
vegetais e animais, que o Brasil continha; sabia o 
valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, 
as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as 
nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com 
azedume e paixão a proeminência do Amazonas 
sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até 
ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era 
com este rival do “seu” rio que ele mais implicava. Ai 
de quem o citasse na sua frente! Em geral, calmo e 
delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando 
se discutia a extensão do Amazonas em face da do 
Nilo”.

04. Com base nesse trecho, o protagonista do 
romance pode ser considerado um personagem:

a) Antipatriótico.
b) Nacionalista.
c) Pacifista.
d) Revolucionário.
_________________________________________
05. No parágrafo selecionado, o narrador afirma 
que o protagonista do romance “ia até ao crime 
de amputar alguns quilômetros ao Nilo”. Neste 
contexto, pode-se afirmar que o termo “amputar” 
está empregado:

a) De acordo com a carreira médica do personagem.
b) Em sentido figurado, significando reduzir ou omitir.
c) Com o intuito de chocar o leitor, levando-o a 
desprezar o protagonista.
d) Em sentido literal, pois traz a ideia de mutilação 
física.
_________________________________________
06. Ainda com base no parágrafo selecionado 
de Lima Barreto, o narrador conta que o Rio Nilo, 
localizado no Egito, era considerado pelo protagonista 
do romance como uma espécie de rival do “seu” rio, 
o Amazonas. Nesse caso, o pronome “seu” aparece 
no texto entre aspas porque:

a) O autor do romance buscava demonstrar a apatia 
do personagem sobre o assunto.
b) O maior rio brasileiro havia sido comprado 
realmente pelo protagonista da história.
c) Lima Barreto evitava a utilização do pronome 
“teu”, que seria o correto neste caso.



2

d) O Rio Amazonas não era propriedade do 
protagonista, mas assim ele o considerava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o produto entre as soluções do sistema 
a seguir?

a) 5.
b) 8
c) 10.
d) 16.
_________________________________________
08. Qual das alternativas a seguir contém uma 
expressão irracional?

a) .

b) .

c)  .

d) .

_________________________________________
09. Um hexágono regular pode ser representado 
como uma composição de outras figuras. Sobre o 
hexágono regular, assinale a alternativa CORRETA:

a) Pode ser composto por 3 quadrados colocados 
lado a lado.

b) Tem por área  , sendo l o lado do 
hexágono.
c) Pode ser composto por seis triângulos equiláteros.
d) Pode ser composto por seis triângulos 
retângulos idênticos, tendo sua área expressa por

 , sendo b e h a base e a altura desses 
triângulos, respectivamente.
_________________________________________
10. Um drone sobe verticalmente 5 metros a 
partir do ponto de decolagem e, para ir ao encontro 
de seu controlador, desloca-se 10 metros em linha 
reta. O drone encontra o controlador no ponto 
de aterrissagem no chão. Considerando que a 
linha entre o ponto de decolagem e aterrissagem 
formam, junto com a trajetória de subida e encontro 
do controlador, um triângulo retângulo, qual a 
distância entre ponto de decolagem e aterrissagem? 
(Considere )

a) 8,65 m.
b) 9,78 m.
c) 12,11 m.
d) 15 m.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTO GERAIS

11. Considere a notícia jornalística a seguir, a 
respeito de um recente episódio da política brasileira, 
e assinale a alternativa que contém o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo 
que assumiu compromisso com o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, ____________, para indicá-lo 
para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. ‘Eu fiz 
um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 
vinte e dois anos de magistratura’, disse Bolsonaro, 
em entrevista ao programa do jornalista Milton 
Neves”. 

(Folha de São Paulo, 12/05/19, com adaptações).

a) Augusto Heleno.
b) Hamilton Mourão.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
_________________________________________
12. Em janeiro deste ano, o político venezuelano 
Juan Guaidó se declarou presidente interino de 
seu país e intensificou a crise que atinge o governo 
de Nicolás Maduro. Esse fato teve repercussões 
internacionais, levando diversos países a 
reconhecerem o novo governo, e outros a reforçarem 
o seu tradicional apoio ao regime chavista. A este 
respeito, analise as opções a seguir e assinale a que 
indica um país que, nessa crise, manifestou apoio ao 
governo de Nicolás Maduro.

a) Brasil.
b) Cuba.
c) Estados Unidos.
d) França.
_________________________________________
13. Leia a análise a seguir, sobre uma atual 
tendência migratória da sociedade brasileira, e 
assinale a alternativa que apresenta o nome do outro 
país de que se trata.

“A escolha de outro país para viver está na maioria 
dos casos relacionada com questões econômicas, 
mas podem haver também outros motivos. Os 
dados oficiais indicam que há mais de oitenta mil 
brasileiros vivendo em __________, o que faz deles 
a maior comunidade estrangeira nesse país. Existem 
vários fatores que fazem desse país um local muito 
apelativo para os brasileiros, a começar pela língua, 
bem como os laços históricos e culturais que unem 
os dois países há mais de quinhentos anos”. 

(Portal Universia, 21/02/19, com adaptações).
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a) Estados Unidos.
b) França.
c) Portugal.
d) Espanha.
_________________________________________
14. Analise o seguinte trecho de uma matéria 
jornalística, que aborda uma situação ocorrida no 
Brasil neste ano, e marque a alternativa que indica o 
nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O humorista brasileiro ___________ foi condenado 
a seis meses e vinte e oito dias de prisão por ter 
publicado um vídeo nas redes sociais, em 2016, em 
que ofende a deputada brasileira Maria do Rosário. 
A juíza que conduziu o caso considerou que o vídeo 
continha ‘conteúdo altamente ofensivo e reprovável’. 
O humorista foi condenado pelo crime de injúria, 
mas permanecerá em liberdade enquanto recorre da 
sentença. Para a organização de defesa dos direitos 
humanos Human Rights Watch, a condenação 
constitui uma ameaça à liberdade de expressão”. 

(Público, 15/04/19, com adaptações)

a) Danilo Gentili.
b) Fábio Porchat.
c) Gregório Duvivier.
d) Renato Aragão.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
15. A Constituição da República de 1988 
estabelece que as ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) A descentralização, o atendimento integral 
e a participação da comunidade são diretrizes 
constitucionais do sistema único de saúde.
b) É permitida a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo os casos proibidos em lei.
c) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita sempre 
indiretamente, por meio de pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado.
d) O sistema único de saúde será financiado 
exclusivamente com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.
_________________________________________
16. A respeito da RENAME (Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais), com base no Decreto 
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, é INCORRETO 
afirmar que:

a) O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão 
adotar relações específicas e complementares de 
medicamentos, em consonância com a RENAME, 
respeitadas as responsabilidades dos entes pelo 
financiamento de medicamentos, de acordo com o 
pactuado nas Comissões Intergestores.  
b) As Secretarias de Saúde dos Estados e dos 
Municípios poderão estabelecer regras diferenciadas 
de acesso a medicamentos de caráter especializado.
c) A RENAME e a relação específica complementar 
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
d) Os entes federativos poderão ampliar o acesso 
do usuário à assistência farmacêutica, desde que 
questões de saúde pública o justifiquem.
_________________________________________
17. Assinale a alternativa CORRETA, com base 
na Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências.

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde.
b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente 
e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, exceto nos 
aspectos econômicos e financeiros.
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) alocados como cobertura das ações e 
serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal, destinar-se-
ão a investimentos na rede de serviços, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais 
ações de saúde.
d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) não terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.
_________________________________________
18. Com base no que dispõe o texto da Portaria 
n.º 2.488/11 do Ministério da Saúde, que aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica e estabelece 
outras diretrizes, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma característica do processo de trabalho 
das equipes de Atenção Básica.
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a) Desenvolver ações que priorizem os grupos de 
risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade 
de prevenir o aparecimento ou a persistência de 
doenças e danos evitáveis.
b) Desenvolver ações educativas que possam 
interferir no processo de saúde-doença da população, 
no desenvolvimento de autonomia, individual e 
coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos 
usuários.
c) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão 
local e do controle social.
d) Realizar atenção à saúde prioritariamente na 
Unidade Básica de Saúde e no domicílio, evitando-
se o uso de locais do território (salões comunitários, 
escolas, creches, praças, etc.), com a finalidade 
de prevenir o aparecimento ou a persistência de 
doenças e danos evitáveis.

_________________________________________
19. As propriedades das radiações X foram 
descritas, quase em sua totalidade, por Röntgen.
Analise as asserções a seguir sobre a radiação X e 
escolha a alternativa CORRETA.

I. É desviada pelos campos elétricos e magnéticos; 
não produz fosforescência ou fluorescência em 
substâncias.
II. É convergente e não pode penetrar corpos opacos.
III. Caminha em linha reta; produz ionizações nos 
sistemas biológicos, alterando o metabolismo celular.

a) Estão corretas as asserções I, II e III.
b) Somente as asserções II e III estão corretas.
c) Somente a asserção I está correta.
d) Somente a asserção III está correta.
_________________________________________
20. As estruturas ósseas da face, bem como 
os demais ossos do esqueleto, estão sujeitas a 
lesões, decorrentes de fatores etiológicos diversos, 
e apresentam padrões radiográficos que permitem 
classifica-las.

Assinale a alternativa que corresponde a um 
ceratocistoodontogênico.

a) Lesão expansiva tipo cístico.
b) Lesão expansiva tipo cavitário.
c) Lesão infiltrativa tipo cístico.
d) Lesão infiltrativa tipo cavitário.
_________________________________________
21. Um dos desafios do retratamento não 
cirúrgico dos canais é a remoção de fragmento de 
instrumento fraturado.

Analise as asserções a seguir e escolha a alternativa 
CORRETA sobre os fatores que afetarão a remoção 
bem-sucedida dos fragmentos de instrumentos do 
sistema de canais radiculares.

I. Comprimento do fragmento e sua localização no 
interior do canal.
II. Tamanho do instrumento. 
III. Habilidade e a experiência do profissional.

a) Somente as asserções I e III estão corretas.
b) Somente as asserções II e III estão corretas.
c) Somente as asserções I e II estão corretas.
d) Estão corretas as asserções I, II e III.

_________________________________________
22. Devemos levar em conta que as considerações 
endodônticas em pacientes idosos incluem alguns 
aspectos biológicos, médicos e psicológicos que 
são distintos daqueles dos pacientes mais jovens, 
assim como também se diferem as complicações do 
tratamento.

Analise as asserções a seguir e escolha a alternativa 
CORRETA.

I. A polpa é um tecido conjuntivo dinâmico e com o 
seu envelhecimento, ocorrem alterações celulares, 
extracelulares e nos elementos de suporte.
II. Com o aumento da idade ocorre na polpa um 
aumento nas células, incluindo os odontoblastos e 
os fibroblastos, com muitos elementos de suporte.
III. A polpa envelhecida apresenta uma diminuição da 
presença de calcificações, que incluem os nódulos 
pulpares (cálculos pulpares) e as difusas (lineares). 

a) Estão corretas as asserções I, II e III.
b) Somente as asserções I e III estão corretas.
c) Somente a asserção I está correta.
d) Somente a asserção II está correta.
_________________________________________
23. Os lubrificantes facilitam a manipulação da 
lima durante a limpeza e modelagem no tratamento 
dos canais.
Sobre a utilização deste coadjuvante no tratamento, 
é CORRETO o que se afirma em:

I. Eles reduzem as forças de torção nos instrumentos 
e diminuem o potencial de fratura.
II. Uma desvantagem dos lubrificantes em pasta é 
que eles podem suspender detritos dentinários e 
evitar a compactação apical.
III. Um lubrificante característico consiste em glicol, 
peróxido de ureia, e ácido etilenodiaminotetracético 
(EDTA) em uma base especial solúvel em água.

a) Estão corretas as asserções I, II e III.
b) Somente as asserções I e II estão corretas.
c) Somente as asserções I e III estão corretas.
d) Somente a asserção I está correta.
_________________________________________
24. A que técnica de escovação me refiro quando 
afirmo que é aquela em que a escova é colocada 
com o longo eixo das cerdas lateralmente contra 
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a gengiva e estas são deslizadas de gengival para 
oclusal ou incisal; quando as cerdas estiverem 
junto ao ponto de contato dos dentes, fazem-se 
movimentos vibratórios; o movimento é igual para as 
arcadas inferior e superior?

a) Técnica de Fones.
b) Técnica de Bass.
c) Técnica de Starkey.
d) Técnica de Stilmann modificada.
_________________________________________
25. Em relação à odontogênese, avalie as asserções 
a seguir e escolha a alternativa CORRETA.

I. A lâmina dentária aparece como uma camada fina 
na margem lateral do estomodeo, mais ou menos na 
época em que a membrana bucofaríngea se rompe.
II. Um germe dentário é formado por uma estrutura 
ectodérmica que vai dar origem ao esmalte.
III. Um germe dentário é formado por uma estrutura 
mesodérmica que dá origem à polpa, dentina, 
cemento e às estruturas de suporte do dente.

a) Estão corretas as asserções I, II e III.
b) Somente as asserções I e II estão corretas.
c) Somente as asserções I e III estão corretas.
d) Somente a asserção II está correta.
_________________________________________
26. Existem diversos fatores que afetam a ação 
dos anestésicos locais.
Assinale a alternativa que corresponde a um fator que 
AUMENTA a DURAÇÃO de AÇÃO dos anestésicos 
locais.

a) Maior lipossolubilidade.
b) Aumento da ligação proteica.
c)  Difusão em tecido não nervoso.
d) Maior atividade vasodilatora.
_________________________________________
27. A mucosa oral consiste em três zonas: a gengiva 
e o revestimento do palato duro, denominados de 
mucosa mastigatória; o dorso da língua, revestido 
pela mucosa especializada; a mucosa oral que 
reveste o restante da cavidade oral. A gengiva é parte 
da mucosa oral que recobre o processo alveolar dos 
maxilares e circunda o colo dos dentes.

I. A gengiva é composta de um epitélio externo 
escamoso estratificado e do tecido conjuntivo 
central subjacente. Embora o epitélio seja 
predominantemente celular por natureza, o tecido 
conjuntivo é menos celular e composto principalmente 
por fibras colágenas e substância fundamental.
II. O ponto mais apical do arco côncavo da gengival 
marginal é chamado de zênite gengival.
III. A gengiva inserida é a porção terminal ou borda 
da gengiva ao redor dos dentes em forma de colar. 
Normalmente medindo aproximadamente 1 mm 
de largura, forma a parede de tecido mole do sulco 
gengival.

a) Estão corretas as asserções I, II e III.
b) Somente as asserções I e II estão corretas.
c) Somente as asserções I e III estão corretas.
d) Somente a asserção II está correta.
_________________________________________

28. A oclusão é considerada ideal quando 
restabelece a estabilidade estrutural entre osso, 
dentes, músculo, tecido mole e ATM, por meio da 
distribuição harmônica das forças, e quando propicia 
harmonia funcional para mastigação, deglutição e 
fonação, não culminando em patologia aos tecidos 
bucais. 

Analise as asserções a seguir e escolha a alternativa 
CORRETA sobre as características da oclusão ideal.

I. Contatos bilaterais simultâneos na posição final de 
fechamento de todos os dentes posteriores.
II. A resultante da força oclusal deve ser dissipada 
o mais longe do longo eixo dos dentes, propiciando 
equilíbrio entre dente, osso alveolar e estruturas 
periodontais.
III. No lado de trabalho, realização da desoclusão 
pelos caninos, que liberam de contato todos os 
dentes posteriores e anteriores, com relações de 
trespasse horizontal e vertical adequadas.

a) Estão corretas as asserções I, II e III.
b) Somente as asserções I e II estão corretas.
c) Somente as asserções I e III estão corretas.
d) Somente a asserção II está correta.
_________________________________________

29. A hipersensibilidade dentinária cervical é 
clinicamente bastante comum, ocorre nos dentes 
permanentes causando dor e desconforto para o 
paciente.

Assinale a alternativa que corresponde ao processo 
de perda de estrutura dentária não relacionada com 
processo de cárie que tem como característica ser 
proveniente de flexão da coroa dental durante a 
função oclusal, decorrente do excesso de esforço; 
são tipicamente cervicais, formadas próximas à 
região de fulcro, e com aspecto cuneiforme. Elas 
podem ser evitadas por meio de uma eficiente 
desoclusão dos caninos, obtida por aplicação de 
resina.

a)Abfração.
b) Erosão.
c) Abrasão.
d)Gretamento.
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30. Entre as diversas patologias que podem 
acometer a boca, algumas oferecem maior risco do 
que outras. É muito importante que o profissional 
saiba reconhecê-las.

Assinale a alternativa que corresponde a uma 
condição ulcerativa caracterizada como lesão que 
apresenta como características clínicas úlceras 
indolores, duras, com margens elevadas, mais 
comumente encontradas nas margens da língua e 
no soalho da boca, afetando duas vezes mais os 
homens do que as mulheres; pode ser uma placa 
ou massa branca ou avermelhada; relacionada a 
tabaco, luz UV ou vírus.

a)Leucoedema.
b) Granuloma Mediano.
c)Neutropenia cíclica.
d) Carcinoma de células escamosas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


