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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Analise a seguinte reflexão, escrita pelo escritor 
brasileiro Millôr Fernandes, para responder às 
questões a seguir.

“Se Deus me der força e saúde, hei de provar que 
ele não existe”.

01. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que 
apresenta a melhor interpretação sobre o sentido da 
frase.

a) A intenção do autor fica explícita ao tratar com 
seriedade de temas tão delicados.
b) Devido à sua estrutura paradoxal, a frase possui 
um caráter satírico e jocoso.
c) A frase apresenta uma rígida teoria científica sobre 
uma questão religiosa.
d) Pela frase, fica claro que o autor está totalmente 
seguro da inexistência de Deus.
_________________________________________
02. Na oração “se Deus me der força e saúde”, 
está presente um sentido:

a) Conclusivo.
b) Condicional.
c) Consecutivo.
d) Comparativo.
_________________________________________
03. Considere as alternativas a seguir e assinale 
a que NÃO indica um verbo presente na frase de 
Millôr Fernandes.

a) Der.
b) Força.
c) Provar.
d) Existe.
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte parágrafo, extraído da 
crônica “E a bolsa masculina?”, de Walcyr Carrasco.

“O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa é a 
verdade. As sortudas das mulheres têm as bolsas. A 
bolsa feminina equivale à caixa-preta do avião. Só 
se sabe o que há lá dentro após uma investigação 
minuciosa. São itens variados, que vão de 
maquiagem a tíquetes de passagens antigas e fotos 
de entes queridos amassadas. Mas é confortável. A 
proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá dentro. 
Resgata quando houver necessidade. Mesmo se for 
preciso espalhar o conteúdo no sofá. E, em casos 
extremos, chamar o Corpo de Bombeiros!”

04. Em relação à interpretação do texto, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) O texto apresenta certo grau de ironia ao descrever 
as variadas características do uso da bolsa feminina.

b) O autor faz uma severa censura à ideia de que 
o vestuário masculino deve incorporar também as 
bolsas.
c) O objeto do texto é provar que, quanto ao vestuário, 
os homens estão hoje muito mais evoluídos do que 
as mulheres.
d) O cronista busca denunciar a existência de uma 
espécie de machismo velado, que se revela de forma 
contundente no texto.
_________________________________________
05. O texto se inicia com a afirmação de que “o 
vestuário masculino tornou-se obsoleto”. Em relação 
ao termo “obsoleto”, marque a alternativa que 
apresenta a melhor definição sobre o seu significado.

a) Esta palavra tem o sentido de obsceno, 
escandaloso ou grosseiro.
b) Obsoleto quer dizer, nesse contexto, subserviente, 
servil ou bajulador.
c) O termo faz referência a algo que está ultrapassado, 
arcaico ou fora de moda.
d) É uma variante possível do termo “absoluto”, isto 
é, que permanece dominante.
_________________________________________
06. O autor do texto afirma que “a bolsa feminina 
equivale à caixa-preta do avião”. Essa comparação 
diz respeito:

a) À preferência das mulheres, em geral, pelas 
bolsas de cor preta.
b) Ao mistério que envolve o conteúdo das bolsas e 
das caixas-pretas.
c) À limitada capacidade das bolsas de guardar 
diferentes tipos de objetos.
d) À dimensão das malas que as mulheres costumam 
levar quando viajam de avião.
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que indica APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.

a) Amassadas - verdade - caixa-preta - dentro.
b) Masculino - feminina - proprietária - sofá.
c) Obsoleto - sortudas - minuciosa - confortável.
d) Vestuário - antigas - resgata - necessidade.
_________________________________________
08. Na parte final do parágrafo, o cronista 
menciona a possibilidade de “chamar o Corpo de 
Bombeiros”. Com isso, o autor buscou:

a) Chamar a atenção para os graves perigos que 
podem ser ocasionados pela forma como se usam 
as bolsas.
b) Elogiar a praticidade com que as mulheres em 
geral manuseiam na bolsa os seus pertences.
c) Enfatizar com sarcasmo a dificuldade de se 
resgatar os objetos de dentro das bolsas femininas.
d) Explicar, em sentido literal, a importância dos 
bombeiros nas situações que o mau uso das bolsas 
pode gerar.
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QUESTÕES 09 A 14 - MATEMÁTICA
_________________________________________

09. Uma feira de bebidas calcula que, para 
2 000 visitantes, todo seu estoque de bebidas seria 
consumido em 5 horas. Se, decidirem dobrar seu 
estoque e receberem 5 000 visitantes, qual seria a 
nova estimativa do tempo que duraria seu estoque 
de bebidas?

a) 3 horas.
b) 4 horas.
c) 5 horas.
d) 6 horas.
_________________________________________
10. Potência de dez é o nome dado para a forma 
de se expressar uma parte de números grandes, 
para facilitar sua escrita e operação. Qual das 
alternativas apresenta uma representação correta 
do uso de potências e raízes?

a) .
b) .

c) .
d) .

_________________________________________
11. Sobre figuras planas, é CORRETO afirmar:

a) Sua medida pode ser dada em cm³.
b) A área de um retângulo é dada pelo quadrado de 
seu lado.
c) A área de um círculo é dada por  
sendo R o raio desse círculo.
d) Um triângulo retângulo possui área igual à metade 
do produto entre seus catetos.
_________________________________________
12. A idade de um irmão mais velho é o dobro da 
idade de seu irmão mais novo. A soma das idades 
dos dois é igual a 36 anos. Qual o resultado da 
subtração entre a idade do mais velho e do mais 
novo?

a) 3 anos.
b) 5 anos.
c) 12 anos.
d) 18 anos.
_________________________________________
13. Um pequeno investidor decide realizar 
uma aplicação no Tesouro Direto, um fundo de 
investimento muito pouco arriscado, porém que rende 
mais que a poupança tradicional. Considerando que 
tal investimento rende aproximadamente 7% ao ano 
no regime de juros compostos, quanto uma aplicação 
de R$100,00 renderia ao final de dois anos?

a) R$ 13,85.
b) R$ 14,00.
c) R$ 14,49.
d) R$ 15,23.

14. Qual a soma entre os primeiros 20 termos da 
sequência (450,435,420,415…)?

a) 3215.
b) 4500.
c) 6000.
d) 6150.
_________________________________________
QUESTÕES 15 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

15. A notícia reproduzida a seguir trata de um 
recente episódio envolvendo personalidades da 
política nacional. Examine-a e marque a alternativa 
que contém o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“Um dos vice-líderes do governo no Congresso, o 
deputado federal Pastor Marco Feliciano deu entrada 
nesta terça-feira a um pedido de impeachment contra 
o Vice-Presidente da República, ___________. 
Para o deputado, o Vice-Presidente tem ‘conduta 
indecorosa, desonrosa e indigna’ e conspira contra o 
Presidente da República, Jair Bolsonaro”. 

(Congresso em Foco, 16/04/19, com adaptações).

a) Augusto Heleno.
b) Eduardo Cunha.
c) Hamilton Mourão.
d) Paulo Guedes.
_________________________________________
16. O atual Ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, abordou recentemente, em uma audiência 
pública no Senado, uma questão polêmica 
envolvendo assuntos ecológicos. Leia a seguinte 
notícia a esse respeito e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Em resposta aos senadores, o ministro se mostrou 
cético quanto à ação do homem como principal 
causa do ______________. Ele disse não discordar 
de que tal fenômeno ocorre no planeta, o que pode 
ser verificado pelo regime de chuvas e pelo nível dos 
oceanos, mas questionou a ‘parcela de contribuição 
humana’ nas alterações. Ele disse, porém, que o 
Brasil permanecerá no Acordo de Paris sobre o 
Clima, promovido pela ONU”. 

(Senado Notícias, 27/03/19, com adaptações).

a) Aquecimento global.
b) Esfriamento dos oceanos.
c) Aumento da poluição urbana.
d) Desenvolvimento sustentável.
_________________________________________
17. O texto a seguir trata de um dos maiores 
nomes da cultura musical brasileira. Leia-o e 
assinale a alternativa que indica o nome do artista 
em questão.
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“Foi um dos músicos brasileiros de maior sucesso 
na história. Ao lado de Vinícius de Moraes, compôs 
‘Garota de Ipanema’, canção que chegou a entrar 
para a lista das dez músicas mais tocadas no mundo, 
sendo regravada na voz de grandes artistas, como 
Frank Sinatra. Ele também ficou mundialmente 
famoso por várias outras canções célebres, cantando 
ao lado de nomes memoráveis do universo musical”. 

(Texto de Benedito Valadares, 05/04/18, com 
adaptações).

a) Caetano Veloso.
b) Raul Seixas.
c) Tom Jobim.
d) Renato Russo.
_________________________________________
18. Analise a definição a seguir, a respeito do 
conceito tecnológico de “rede social”.

“As redes sociais são espaços virtuais em que grupos 
de pessoas ou empresas se relacionam através do 
envio de mensagens e da partilha de conteúdos em 
geral. Existem atualmente diferentes redes sociais, 
cada uma com um propósito e um público-alvo 
específicos. Utilizar as redes sociais é cada vez mais 
uma prática entre as pessoas, e o Brasil é um dos 
países que possui mais usuários ativos em redes 
sociais”. 

(Portal TodaMatéria, com adaptações).

Com base nessa explicação, analise as alternativas 
a seguir e assinale a que NÃO indica um exemplo 
de rede social.

a) Facebook.
b) Instagram.
c) Twitter.
d) Windows.
_________________________________________
19. Considere as alternativas a seguir e marque 
a que apresenta a definição CORRETA de “família 
natural”, de acordo com o exposto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

a) Aquela que se estende para além da unidade pais 
e filhos.
b) A comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes.
c) Todas as pessoas com as quais a criança 
mantenha vínculos de afinidade e afetividade.
d) Grupo formado pelos parentes próximos, com os 
quais a criança ou adolescente convive.
_________________________________________
20. O Estatuto do Idoso estabelece que o idoso 
tem direito ao exercício de atividade profissional, 
respeitadas certas condições. Assinale a alternativa 
que NÃO apresenta uma dessas condições.

a) Físicas.
b) Intelectuais.
c) Psíquicas.
d) Raciais.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
21. Os ferimentos com materiais perfurocortantes 
são considerados, em geral, extremamente 
perigosos por serem potencialmente capazes 
de transmitir vários patógenos, sendo os vírus 
da Imunodeficiência Humana (HIV), da Hepatite 
B e da Hepatite C os agentes infecciosos mais 
comumente envolvidos. Em relação ao manejo de 
perfurocortantes contaminados, é INCORRETO 
afirmar:

a) Não é recomentado reencapar agulhas usadas 
por qualquer técnica que envolva o direcionamento 
da ponta para qualquer parte do corpo.
b) É recomendado reencapar agulhas usadas 
utilizando apenas uma das mãos.
c) Os recipientes para objetos cortantes devem 
estar localizados o mais próximo possível do local 
de descarte imediato.
d) É recomendado cortar ou dobrar as agulhas antes 
do descarte.
_________________________________________
22. Na odontologia, para que possamos ter uma 
imagem radiográfica, é necessário um receptor 
para os raios X que atravessam as estruturas.  Em 
radiologia dental, esse receptor é o filme de raios 
X. Em relação ao posicionamento de tais filmes no 
interior da cavidade bucal, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) O picote existente no filme deve estar sempre 
voltado para a porção oclusal dos dentes a serem 
radiografados.
b) O lado de exposição do filme (parte branca, sem 
película de chumbo) deve estar voltado para o lado 
oposto ao feixe de raios X.
c) O longo eixo do filme deverá estar paralelo ao plano 
horizontal para radiografia de dentes anteriores.
d) O longo eixo do filme deverá estar perpendicular 
ao plano horizontal para radiografia de dentes 
posteriores.
_________________________________________
23. É observada, a partir da década de 70, uma 
significativa redução da prevalência de cárie dental, 
atribuída à expansão de medidas preventivas 
com o uso do flúor em países desenvolvidos e, 
posteriormente, em países em desenvolvimento, 
confirmada no Brasil nos levantamentos de 1988 e 
1996. Em relação à utilização do flúor, é CORRETO 
afirmar:
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a) Os vernizes e géis fluoretados são indicados 
para pacientes de alto risco à cárie e possuem ação 
sistêmica.
b) Os pacientes devem ser instruídos para não comer 
ou beber por cerca de 30 minutos após terem usado 
o enxaguante bucal fluoretado.
c) O flúor tópico não está disponível em produtos de 
higiene bucal para o uso doméstico.
d) A partir dos 8 anos, as crianças devem ter sua 
escovação supervisionada porque a ingestão de 
flúor pode causar fluorose.
_________________________________________
24. A atuação da prevenção na prática 
odontológica não deve restringir-se apenas à 
utilização de medidas preventivas como fluoretação 
de águas de abastecimento, dentifrícios fluoretados, 
aplicações tópicas de flúor e selamento de fóssulas 
e fissuras, pois estas, se aplicadas isoladamente, 
sem controle e sem a cooperação do paciente não 
promoverão os resultados desejados. Em relação às 
instruções de higiene oral, analise as afirmativas a 
seguir:

I. O fio dental deve ser utilizado antes da escovação, 
pois quando a placa é removida das superfícies 
proximais, o flúor presente na pasta de dente usada 
durante a escovação é capaz de alcançar as áreas 
proximais prevenindo a cárie dental.
II. Quando usado de forma apropriada, o fio dental 
remove a placa bacteriana e reduz o sangramento 
interproximal. 
III. Os bebês devem iniciar a escovação após a 
erupção dos molares decíduos, pois apenas nesta 
fase se inicia o acúmulo de placa bacteriana na 
estrutura dentária.
IV. Os pacientes devem ser orientados a não 
esfregar vigorosamente os dentes. Com o tempo 
essa escovação pode causar abrasão anormal da 
estrutura dos dentes, retração gengival e exposição 
da superfície das raízes. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
_________________________________________
25. O processamento dos filmes radiográficos 
pode ser feito por dois métodos: automático ou 
manual. O método manual é o mais utilizado em 
nosso país para o processamento de radiografias 
dentais. Em relação aos métodos de processamento 
radiográfico manuais, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) O filme é colocado dentro do revelador e quando a 
imagem puder ser visualizada, é removido.

b) Após a revelação, o filme é levado para uma 
solução fixadora e posteriormente para uma lavagem 
intermediária em água.
c) O filme deve permanecer em solução fixadora por 
cerca de 10 minutos.
d) Após completa fixação, o filme deve ser submetido 
a uma lavagem final por cerca de 20 minutos e 
posteriormente secagem completa.
_________________________________________
26. Os cimentos odontológicos são um grupo 
de materiais com uma ampla gama de aplicações. 
Os usos comuns incluem restaurações temporárias, 
revestimentos de cavidades para proteção pulpar e 
diferentes tipos de cimentações. Nesta categoria de 
materiais odontológicos, o cimento de óxido de zinco 
e eugenol é um dos mais utilizados. Em relação à 
manipulação deste material, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) O pó deve ser divido em três partes.
b) O tempo de manipulação recomendado pelo 
fabricante varia de 40-60 segundos.
c) A proporção é de uma parte de pó para três porções 
de líquido.
d) O frasco de pó deve ser agitado antes de 
proporcioná-lo.
_________________________________________
27. Os instrumentos odontológicos utilizados 
pelo cirurgião-dentista e escolhidos com critério por 
seu auxiliar visam à melhoria e o aperfeiçoamento 
dos mais diversos procedimentos realizados no 
consultório dentário. Assinale a alternativa a seguir 
que apresenta um instrumento NÃO classificado 
como restaurador:

a) Enchada.
b) Condensador.
c) Brunidor. 
d) Esculpidor.
_________________________________________
28. O cimento de hidróxido de cálcio é um cimento 
forrador que tem como finalidade o isolamento 
térmico, a proteção do complexo dentina-polpa, 
indução de formação de dentina, além de também 
ser usado na cimentação de próteses provisórias. 
Em relação à manipulação do cimento de hidróxido 
de cálcio, é INCORRETO afirmar:

a) É recomendado que a espatulação seja realizada 
imediatamente antes do momento de sua utilização.
b) A proporção utilizada é de uma parte de pasta 
base para duas partes de pasta catalisadora.
c) Deve-se misturar as duas porções até que a mistura 
obtenha cor homogênea e consistência uniforme.
d) O tempo máximo de espatulação é de 40 segundos.
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29. O selante dentário é uma cobertura tipo 
plástica que aplicada na oclusal do dente protege os 
sulcos e fissuras. Esta região do dente é de difícil 
escovação, logo o selante protege o dente evitando 
a lesão de cárie. De acordo com as recomendações 
para a utilização de selantes, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Os selantes não devem ser aplicados em dentes 
que já passaram da fase pós-eruptiva.
b) Os selantes podem ser utilizados para tratar 
dentes com lesões de cárie confinadas ao esmalte.
c) O risco de cárie nas superfícies com fóssulas e 
fissuras pode permanecer na fase adulta.
d) A avaliação do risco de cárie do dente e do paciente 
é importante como determinante da necessidade do 
selante.
_________________________________________
30. Os instrumentos destinados aos exames 
costumam ser os mais utilizados da bandeja. Eles 
podem ser usados em procedimentos que vão desde 
a verificação de um problema específico, um exame 
oral geral, a avaliação de um dente restaurado. 
Assinale a alternativa a seguir que apresenta um 
instrumento para exame:

a) Cinzel.
b) Escavador.
c) Sonda periodontal.
d) Espátula de impressão.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


