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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 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________

Leia a fábula a seguir e responda às questões de 
01 a 05:

A raposa e as uvas

Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo 
sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha 
sido excelente. Ao ver a parreira carregada de 
cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só 
que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, 
não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada 
de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, 
dizendo:
- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. 
Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se 
alguém me desse essas uvas eu não comeria.

01. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE o sentido da fábula.

a) É melhor ser prudente do que veloz.
b) Não ajudar o próximo pode trazer consequências 
graves. 
c) É fácil desprezar o que não se consegue 
conquistar.
d) Nunca confie no ser humano. 
________________________________________

02. Os termos “tinha sido excelente” se referem, 
no texto:

a) À raposa, sujeito de praticamente todas as 
orações do texto. 
b) À safra, termo que funciona como sujeito da 
oração em que está empregado. 
c) Ao vinhedo, visto que é este o termo correto para 
plantação de uvas. 
d) À parreira, já que este é o verdadeiro termo 
referente à plantação de uvas.
________________________________________

03. A respeito dos termos “morta de fome”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA.

I. O termo “morta” está empregado em um sentido 
figurado, caracterizando o uso da figura de 
linguagem denominada hipérbole, que significa 
exagero.
II. O termo “morta” está empregado no singular e no 
feminino, concordando em gênero e número com o 
termo a que se refere: a raposa. 
III.  Os termos se referem no texto à raposa, às 
uvas, ao vinhedo e à atitude de desprezar aquilo 
que não se conseguiu conquistar.

a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

04. Analise a seguinte frase e assinale a 
alternativa que explica o erro contido nela. 

“Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, as 
raposas lambeu os beiços.” 

a) O erro repousa sobre o termo “beiços”, que é 
uma expressão arcaica e não deveria ser utilizada 
no contexto literário de uma fábula. 
b) A frase está incorreta pois “parreira” deveria estar 
escrito com um único “r”, o que caracteriza um grave 
erro ortográfico. 
c) Há um erro de conjugação verbal, pois o verbo 
“lambeu” deveria estar flexionado no plural, para 
concordar com o sujeito no plural “as raposas”.
d) O termo “raposa” deveria estar com letra 
maiúscula, visto que este é o nome da personagem 
da fábula. 
________________________________________

05. Analise a expressão “por fim”, utilizada 
no texto, e assinale a alternativa que explica 
corretamente seu uso. 

a) A expressão “por fim” significa “finalmente”, e 
pode ser utilizada em um texto para expressar uma 
relação com todas as ações anteriores, resumindo 
e concluindo. 
b) “Por fim”, assim como está no texto, significa 
“colocar um ponto final”, o que se justifica, pois 
a raposa não poderia mais se sujeitar à busca 
incessante pelas uvas. 
c)  O uso de expressões como “por fim” é necessário 
somente quando se trata de textos literários, como a 
fábula, ficando à critério do autor utilizar elementos 
coesivos.
d) Elementos coesivos, que são marcas da 
coerência textual, servem somente para deixar o 
texto mais prolixo e incorreto, devendo ser evitados 
ao máximo.  
________________________________________
QUESTÕES 06 A 09 - MATEMÁTICA

06. No setor de uma indústria alimentícia, 
8 homens montam 200 lasanhas em 5 dias. A 
quantidade de lasanhas que serão montadas por 4 
homens em 8 dias é igual a:

a) 140
b) 160
c) 220
d) 290
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07. Na farmácia X uma caixa de comprimidos 
multivitamínicos custa R$ 50,00. O mesmo 
medicamento na farmácia Y custa R$ 45,00. 
Sabendo que na farmácia X, o cliente recebe um 
desconto de 20% e na farmácia Y, um desconto de 
10%, podemos afirmar que:

a) Após os descontos os medicamentos têm o 
mesmo preço nas duas farmácias.
b) Após os descontos a diferença no preço dos 
medicamentos é de R$ 2,00.
c) Após os descontos o preço do medicamento é 
menor na farmácia Y.
d) Após os descontos o preço do medicamento é 
menor na farmácia X.
________________________________________

08. A usina hidrelétrica Itaipu Binacional está 
localizada no Rio Paraná, no trecho de fronteira 
entre o Brasil e o Paraguai, é uma das maiores 
geradoras de energia limpa e renovável do planeta, 
tendo produzido mais de 2,5 bilhões de MWh desde 
o início de sua operação até o final do ano de 2016.O  
volume de água do seu reservatório no nível máximo 
é de 29 bilhões de m³, considerando que a vazão do 
vertedouro é de 62 mil m³/s, o tempo necessário 
para esvaziar completamente o reservatório através 
do vertedouro é de aproximadamente:

a) 4,7.103 s
b) 4,7.105 s
c) 3,0.106 s
d) 3,0.104 s
________________________________________

09. Um grande supermercado será construído 
em uma área circular de 7.500 m2. O raio do círculo 
descrito por essa área é igual a: (adote π = 3)

a) 25 m
b) 50 m
c) 75 m
d) 100 m
________________________________________
QUESTÕES 10 A 14 -  INFORMÁTICA

10. Qual a função da tecla de atalho F4 no 
Microsoft Excel 2013?

a) Colar Especial.
b) Repete a ultima formatação aplicada na célula.
c) Copia apenas as formulas.
d) Alterna entre as planilhas abertas no documento.

11. Com qual tecla de atalho no Microsoft Word 
2013 é possível Recortar um texto selecionado?

a) Ctrl + X
b) Ctrl + P
c) Ctrl + I
d) Ctrl + Z
________________________________________

12. A extensão xlsx é associada a qual programa 
no Windows 7 em sua configuração padrão?

a) MS Excel 2013
b) Paint
c) Calc
d) MS Word 2007
________________________________________

13. Qual alternativa abaixo representa uma 
linha extraída de dentro de um arquivo .CSV? 

a) Copa do Mundo / Escalacao / Data / Jogo
b) Copa do Mundo - Escalacao - Data - Jogo
c) “Copa do Mundo” & “Escalacao” & “Data” & “Jogo”
d) Copa do Mundo , Escalacao , Data , Jogo
________________________________________

14. Qual tecla de atalho realiza a captura apenas 
da tela em primeiro plano?

a) Print Screen
b) Alt + Print Screen
c) Ctrl + Pause Break
d) Alt Pause Break

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

15. Com relação ao isolamento do campo 
operatório em odontologia, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Para um ótimo resultado em um procedimento 
dental, um dente, um quadrante ou até uma arcada 
inteira devem ser mantidos secos e isolados do seu 
ambiente normal.
b) O arco de Young é um arco redondo de plástico 
com projeções na margem externa, usado para 
segurar o lençol de borracha.
c) Os três métodos mais comuns de isolamento 
incluem: isolamento com rolete de algodão, 
isolamento com ângulos secos e isolamento com 
lençol de borracha.
d) A pinça Palmer é utilizada para colocar e remover 
o grampo do lençol de borracha.
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16. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica do Cimento de Ionômero de vidro:

a) O pó é um cálcio solúvel em ácido. A liberação 
lenta de flúor a partir deste pó, ajuda a inibir a lesão 
de cárie recorrente.
b) Adere ao esmalte, dentina e materiais metálicos.
c) O cimento tem alta solubilidade na boca, mesmo 
após a presa.
d) O cimento de ionômero de vidro se for manipulado 
em uma placa de vidro seca e fria, ao invés de 
manipulado em um bloco de papel, terá o tempo de 
trabalho aumentado.
________________________________________

17. A respeito do processo de infecção, assinale 
a alternativa INCORRETA:

a) A virulência de um organismo se refere ao grau 
de patogenicidade ou à força que o organismo 
apresenta em sua habilidade de causar doença.
b) Um hospedeiro susceptível é uma pessoa que 
é incapaz de resistir à infecção por um patógeno 
específico.
c) Infecções oportunistas, que normalmente 
são causadas por organismos não patogênicos, 
ocorrem em indivíduos cuja resistência encontra-se 
diminuída ou comprometida.
d) Para causar uma doença, um número mínimo 
de microorganismos deve estar presente, sendo 
suficiente para sobrecarregar as defesas do 
organismo.
________________________________________

18. Assinale alternativa CORRETA que trata 
sobre o processo de Limpeza e Desinfecção de 
artigos/instrumental/equipamentos odontológicos.

a) A desinfecção visa eliminar os microorganismos 
causadores de doenças que permanecem nas 
superfícies após o procedimento de limpeza. Sendo 
assim, os esporos são eliminados.
b) As luvas de procedimentos de látex utilizadas 
para o atendimento ao paciente não devem ser 
utilizadas para limpeza e desinfecção.
c) O termo antisséptico é utilizado para agentes 
químicos que são aplicados sobre superfícies 
inanimadas, como tampos e equipamentos 
odontológicos.
d) Algumas superfícies contaminadas podem ser 
desinfetadas sem necessitar de limpeza prévia.

19. A respeito da educação do paciente em 
saúde bucal, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Um agente revelador de placa bacteriana pode 
ser usado, para que o paciente possa ver realmente 
a quantidade de placa presente em seus dentes. 
Agentes reveladores estão disponíveis em pastilhas 
ou forma de líquido.
b) É importante ouvir com atenção para saber como 
os pacientes percebem as suas necessidades de 
cuidados de saúde dentária. As percepções do 
paciente e a percepção profissional da saúde do 
paciente podem ser bem diferentes.
c) Com as necessidades dos pacientes identificadas, 
pode-se escolher a escova de dentes adequada, o 
melhor método de escovação, pasta de dente e um 
dispositivo para limpeza interproximal, como o fio 
dental.
d) Para um programa efetivo de prevenção, basta 
uma única consulta para o profissional ensinar o 
paciente.
________________________________________

20. Com relação ao código de ética odontológico, 
constituem deveres fundamentais dos profissionais 
e entidades de odontologia. EXCETO:

a) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético 
da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da 
profissão.
b) Manter atualizados os conhecimentos 
profissionais, técnico-científicos e culturais, 
necessários ao pleno exercício profissional.
c) Omitir as falhas nos regulamentos e nas normas 
das instituições em que trabalhe, quando as julgar 
indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais 
ao paciente.
d)    Promover a saúde coletiva no desempenho 
de suas funções, cargos e cidadania 
independentemente de exercer a profissão no setor 
público ou privado.
________________________________________

21. Assinale a alternativa CORRETA relacionada 
à função a ser desempenhada pelo Atendente de 
Odontologia em um procedimento Restaurador.

a) Estar familiarizado com o procedimento e 
antecipar as necessidades do dentista.
b) Manter as precauções adequadas de controle de 
infecção.
c) Promover o controle da umidade e melhor 
visualização para o dentista usando sucção e 
seringa de ar-água.
d) Todas as alternativas são corretas.
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22. Sobre o sistema de matriz para Dentística 
Restauradora, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A matriz para dentes anteriores deve ser colocada 
entre os dentes, antes do condicionamento ácido e 
do uso de sistema adesivo, para proteger os dentes 
adjacentes contra esses materiais.
b) A matriz de aço soldada é ajustada ao redor 
do dente com um alicate nº 110. A banda então é 
removida e colocada em um pequeno soldador que 
funde o metal e personaliza a banda.
c) Uma banda-matriz inserida em um dente que 
necessita de uma restauração classe II é suficiente 
para atuar como uma parede artificial do dente, 
bem como, isoladamente, proporcionar o contorno 
anatômico necessário à região interproximal.
d) O porta-matriz individual, também conhecido 
como porta-matriz tofflemire, é um recurso mecânico 
que mantém a banda-matriz na posição de modo 
confortável.
________________________________________

23. Com relação a prevenção de cárie e doença 
periodontal, assinale a alternativa CORRETA:

a) Se o bebê somente dorme mamando, é permitido 
aos pais deixar a criança dormir segurando uma 
mamadeira com leite sem açúcar.
b) Gestantes com dentes não tratados e com 
doença periodontal, aumentam o risco de dar à luz 
um bebê prematuro com baixo peso.
c) Enxaguantes bucais para uso diário contêm 
0,2% de fluoreto de sódio, geralmente podem ser 
adquiridos sem prescrição.
d) A falta de ingestão de flúor pela criança com 
dentes em formação, chama-se fluorose.
________________________________________

24. Assinale a alternativa INCORRETA a 
respeito de Biossegurança em Odontologia:

a) É importante aos profissionais estarem com a 
vacinação em dia, para que os mesmos estejam 
protegidos contra algumas doenças, como a 
hepatite.
b) A anamnese realizada antes da consulta 
odontológica, determina segurança exclusiva para 
o paciente.
c) Os resíduos de fácil putrefação que venham a 
ser coletados por período superior a 24 horas de 
seu armazenamento devem ser conservados sob 
refrigeração e, quando não for possível, devem ser 
submetidos a outro método de conservação.
d) É importante o conhecimento e uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual, durante os
procedimentos exigidos nos serviços de saúde.

25. Em um procedimento cirúrgico odontológico, 
é função do Atendente de Odontologia:

a) Estabilizar a cabeça e a mandíbula do paciente, 
se necessário, durante o uso de martelo cirúrgico e 
cinzel.
b) Confirmar uma consulta de retorno pós-operatória 
conforme a orientação do dentista.
c) Manter os instrumentos cirúrgicos em suas 
embalagens estéreis até que estejam prontos para 
o uso.
d) Todas as alternativas são corretas.
________________________________________

26. Constitui infração ética, em Odontologia, 
EXCETO:

a) Criticar erro técnico-científico de colega ausente 
mediante representação ao Conselho Regional.
b) Negar, injustificadamente, colaboração técnica 
de emergência ou serviços profissionais a colega.
c) Aproveitar-se de situações decorrentes da 
relação profissional/paciente para obter vantagem 
física, emocional, financeira ou política.
d) Agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, 
de instituição pública ou privada.
________________________________________

27. Com relação ao sistema imunológico, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Um exemplo de imunidade natural passiva é 
quando um bebê recebe anticorpos maternos 
através do leite materno.
b) Uma imunidade natural ativa se dá quando 
uma pessoa contrai a doença e produz células de 
memória, anticorpos, que proporcionam resistência 
futura contra o mesmo patógeno que causou a 
doença.
c) Receber antissoro com anticorpos de outro 
hospedeiro constitui uma imunidade passiva natural.
d) Anticorpos podem ser artificialmente introduzidos 
no corpo humano, pela vacinação, protegendo uma 
pessoa.
________________________________________

28. Com relação ao preparo do consultório 
odontológico e recepção do paciente pelo 
Atendende de Odontologia, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) O ACD separa a ficha dos pacientes marcados 
para o dia.
b) O ACD deve ligar o compressor quando o primeiro 
paciente já estiver sentado na cadeira odontológica, 
bem como ajustar o foco de luz.
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c) O ACD pode receber o paciente, encaminhá-
lo para a cadeira odontológica, colocar papel 
impermeável sobre a roupa do paciente e entregar a 
ele o guardanapo.
d) A rotina do dia a dia do ACD será pautado em tudo 
o que for de sua responsabilidade, como agenda 
do consultório, armários, gavetas, mesa, arquivo 
e computador com informações sobre fichário de 
pacientes, para o atendimento das solicitações do 
CD ou THD.
_________________________________________

29. Com relação à manutenção das peças de 
mão, especialmente as de alta e baixa rotação, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) É bom que haja lubrificação até mesmo nos 
rolamentos das peças de mão.
b) As peças de mão, especialmente as canetas de 
alta e baixa rotação, devem ser lubrificadas com 
óleos determinados pelo fabricante, diariamente ou 
a cada turno, no caso em que a utilização é muito 
frequente.
c) Ao retirar e encaixar as peças de mão nas 
conexões do equipo, cuidar para que as mesmas 
sejam corretamente encaixadas.
d) Barulho excessivo é sinal de rolamentos com 
defeito ou desgastados pelo uso ou por manutenção 
deficiente.

30. Sobre o gerenciamento de resíduos em 
serviços odontológicos, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Os resíduos pérfuro-cortantes devem ser 
acondicionados em recipientes rígidos, com tampa 
vedante, estanques, resistentes à ruptura e à 
punctura.
b) Os resíduos biológicos são resíduos com 
possível presença de agentes biológicos que, por 
suas características, podem apresentar risco de 
infecção.
c) O acondicionamento dos diferentes tipos 
de resíduos químicos pode ser feito sem a 
preocupação de separação individual.
d) As medidas técnicas, administrativas e 
normativas para prevenir acidentes, preservando 
a saúde pública e o meio ambiente, devem ser 
consolidadas no documento chamado Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (PGRSS), que é a formalização, pelo 
estabelecimento, da adesão às normas legais, 
desde o momento de sua geração até a sua 
destinação final.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 11/06/2018.


