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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 o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

Stephen William Hawking nasceu saudável em 
Oxford, na Inglaterra, em 9 de janeiro de 1942 – 
no exato aniversário de 300 anos da morte de 
Galileu Galilei. O pai era médico, a mãe formada 
em filosofia, e o pequeno Stephen era o caçula 
de quatro irmãos numa casa cheia de livros 
empilhados – e ideias apimentadas. “O que mais 
me impressionava eram as conversas durante 
o almoço”, conta John MacClenahan, amigo de 
infância de Hawking. “Eles discutiam coisas que 
jamais seriam comentadas na minha casa, como 
sexo e aborto”. Quando Hawking tinha oito anos, 
a família se mudou para a periferia de Londres. 
Não deu muito certo. Eles eram considerados 
esquisitos pelos vizinhos, e na escola o menino 
logo ganhou o apelido de “Einstein”. Deve ter sido 
pela aparência, porque bom aluno Hawking não 
era: fazia os trabalhos sem capricho e sua caligrafia 
era um terror. Odiava matemática, que achava fácil 
demais. Gostava de física e astronomia – porque 
ajudavam a entender questões existenciais, como 
de onde viemos e por que estamos aqui. “Eu queria 
sondar as profundezas do Universo”, escreveu em 
seu livro.

(Trecho extraído do artigo “A vida privada de Stephen 
Hawking”, de Thais Harari e Bruno Garattoni, 
Revista Superinteressante, agosto de 2014.)

01. A respeito dos termos “Stephen William 
Hawking”, presentes na primeira frase do texto, 
analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. Trata-se do nome próprio da pessoa a quem o 
texto se refere.
II. Os termos funcionam como sujeito da oração em 
que estão presentes.
III. O nome está no singular, em concordância com 
a forma verbal “nasceu”.
IV.  Além de ser o tema do texto, trata-se do nome 
do autor do artigo da revista.

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

02. A respeito do termo “saudável”, presente 
na primeira frase do texto, analise as afirmativas 
a seguir e assinale a que apresenta uma análise 
CORRETA.

a) Trata-se de um adjetivo, que se refere ao sujeito 
da frase, e significa “com saúde”.
b) Apesar de ser um adjetivo, o termo não se refere 
a nenhum outro termo na frase.
c) Sendo um adjetivo, o termo está relacionado ao 
verbo, e significa “sem saúde”. 
d) Os adjetivos se referem sempre aos verbos, logo, 
o termo está mal empregado.
________________________________________

03. É CORRETO afirmar que a função do 
sinal gráfico das aspas na frase “O que mais me 
impressionava eram as conversas durante o 
almoço” é:

a) Demonstrar que o que se diz entre aspas, nesse 
contexto, está em sentido figurado, e não literal, 
pois são relatadas mentiras que não expressam a 
realidade dos fatos.
b) Referenciar a fala de outra pessoa, no caso, a 
citação do amigo de infância de Stephen Hawking, 
John MacClenahan.
c) Conferir estilo prosódico ao texto que, apesar de 
estar em uma revista científica, tem caráter poético 
e afetivo.
d) Assinalar que o que se diz entre as aspas, nesse 
contexto, é uma interpretação incorreta dos fatos, 
visto que se trata de um primo da família.
________________________________________

04. Analise os termos “ideias apimentadas”, 
presentes no texto, e assinale a alternativa que 
interpreta CORRETAMENTE a figura de linguagem 
empregada, fazendo referência à justificativa de 
seu uso no próprio texto. 

a) Trata-se de uso inadequado do termo 
“apimentadas”, visto que não há nenhuma referência 
no texto que justifique o emprego do termo para 
qualificar as ideias que eram discutidas.
b) A figura de linguagem empregada no uso dos 
termos é a antítese, que opõe ideias contrárias, 
visto que são opostos entre si os termos “ideias” e 
“apimentadas”. Dessa forma, está incorreto o uso 
da expressão. 
c) O termo “apimentadas” está empregado no 
sentido literal, evocando as ideias que se discutiam 
durante a hora do almoço. Logo, nesse contexto, 
todo termo relacionado à culinária deve ser 
interpretado no sentido real, e não figurado. 
d) Trata-se de uma metáfora que mobiliza o sentido 
de “apimentadas” para significar temas “quentes, 
picantes”, justificado, inclusive, pela referência ao 
teor das discussões que se faz no texto logo depois, 
ao evocar ideias como sexo e aborto, por exemplo. 
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05. A partir da leitura atenta do texto, é possível 
inferir que o autor da frase “Eu queria sondar as 
profundezas do Universo” é:

a) Os pais de Stephen: Frank, médico, e Isabel 
Hawking, filósofa de formação. 
b) Os autores da Revista Superinteressante: Thais 
Harari e Bruno Garattoni. 
c) O amigo de infância de Hawking: John 
MacClenahan, de acordo com o texto.
d) O próprio Stephen Hawking, que a escreveu em 
seu livro, segundo o texto aponta. 
________________________________________
QUESTÕES 06 A 09 - MATEMÁTICA

06. Dada uma progressão aritmética, em que o 
1º termo é igual a 4 e o 10º termo é 40, o produto 
entre o 5º termo e o 7º termo dessa progressão é 
igual a:

a) 280
b) 324
c) 560
d) 464
________________________________________

07. O valor da expressão

 simplificada é igual a:
a) 3

b) 3

c) 5

________________________________________

08. Pedro, Carlos e Humberto, juntos, têm direito 
à participação de 28% no lucro de um show, sendo 
que Pedro tem direito ao dobro da participação 
de Carlos e de Humberto. Sabendo que Carlos e 
Humberto têm direito à mesma participação, a parte 
que caberá a Pedro no lucro desse show, será de:

a) 7%
b) 14%
c) 16%
d) 20%
________________________________________

09. A probabilidade (P) possibilita obter o 
cálculo das ocorrências possíveis num experimento 
aleatório, ou seja, analisa as “chances” de obter 
determinado resultado. Se três eventos (X, Y e Z) 
constituem uma partição do espaço amostral com 
P(X) = P(Y) = 1/5,então P(Z) é igual a:

a) 30%
b) 40%
c) 50%
d) 60%
________________________________________
QUESTÕES 10 A 14 - INFORMÁTICA

10. O Microsoft possui um assistente virtual 
denominado Cortana com a qual é possível realizar 
consultas por meio de voz. Este recurso está 
disponível a partir de qual versão do Windows?

a) Windows 10 
b) Windows 8.1
c) Windows 8
d) Windows 7
________________________________________

11. Considerando a tabela abaixo, extraída 
de um arquivo gerado no MS Excel 2013, para 
obtermos o valor 118 como resultado, qual 
expressão devemos utilizar:

a) =SOMA(B1:B3)
b) =CONCATENAR(C3:D2) 
c) =SOMA(A3:D3)
d) =CONCATENAR(D2;C3)
________________________________________

12. Qual aplicativo padrão para navegação 
na internet vem instalado no Windows 10 em sua 
configuração padrão?

a) Chrome
b) Microsoft Safari
c) Microsoft Edge
d) Firefox
________________________________________

13. O buscador do Google (www.google.com) 
possui várias ferramentas que auxiliam para ter 
uma resposta mais precisa durante as buscas. 
Como devemos efetuar a busca para que todos os 
resultados tenham EXATAMENTE o termo Copa do 
mundo 2018?

a) *Copa do mundo 2018*
b) ‘Copa do mundo 2018’
c) “Copa do mundo 2018”
d) (Copa do mundo 2018)
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14. Uma das maiores vantagens do cabo de par 
trançado é a sua capacidade de transmitir dados 
em alta velocidade e com a maior qualidade de 
sinal. Qual o tamanho máximo para um cabo de 
Rede de par trançado Cat5?

a) 100m
b) 150m
c) 500m
d) 1000m
________________________________________
QUESTÕES DE 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. A respeito de um procedimento odontológico 
com uso do aspirador oral, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Quando um dentista destro for auxiliado, o 
assistente deve segurar o aspirador com a mão 
direita.
b) Quando o dentista for canhoto, o auxiliar deve 
segurar o aspirador com a mão esquerda.
c) A mão que não está segurando o sugador fica 
livre para usar a seringa ar-água ou ajudar na 
transferência de instrumentos que o dentista 
necessita.
d) O aspirador oral somente é utilizado para manter 
a boca sem saliva, sangue, água e detritos.
________________________________________

16. Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
escovas de dente e escovação dentária:

a)  Escovas de dente dos bebês e crianças são bem 
pequenas e macias, e podem ser usadas tão logo o 
primeiro dente decíduo aparecer na boca.
b) As escovas de dente devem ser substituídas logo 
que as cerdas apresentem sinais de uso e comecem 
a abrir, normalmente deve-se trocar a escova de 8 
a 12 semanas.
c) Dedeiras que cabem na ponta dos dedos dos pais 
não têm indicação para limpar os dentes decíduos 
do bebê.
d) As cerdas das escovas de dente manuais podem 
ser de nylon ou naturais.
________________________________________

17. Sobre equipamentos odontológicos e 
manutenção de equipamentos em consultório 
odontológico, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Os componentes básicos dos equipos incluem 
comandos (válvulas, reservatórios, controles), 
pedal de controle e peças de mão (seringa tríplice, 
caneta de alta rotação e caneta de baixa rotação).

b) A unidade suctora pode ser elétrica (conjunto 
independente) ou pneumática, ligada ao 
compressor. Contém uma mangueira a qual 
será acoplada à ponta sugadora, que pode ser 
tanto de metal (reutilizável) como de plástico 
(descartável).
c) No término do funcionamento da clínica, 
é necessário desligar a chave elétrica do 
compressor.  Nem todos os dias é necessário 
abrir o dreno do tanque de ar do compressor, 
somente abrir se houver acúmulo de água.
d) Mocho é a cadeira usada pelo odontólogo, 
técnico em higiene dental e pelo auxiliar. Deve 
possuir encosto para as costas e base correta, 
estável e com roldanas.
______________________________________

18. Está relacionado com recomendações 
gerais para a higiene das mãos em serviços 
odontológicos, EXCETO:

a) Trocar as luvas durante o atendimento do 
paciente quando deslocar de um local do corpo 
contaminado a um local do corpo limpo.
b) Não há restrições quanto ao uso de unhas 
postiças ou extensores de unha no cuidado a 
pacientes de alto risco.
c) Não reutilizar o mesmo par de luvas em 
pacientes diferentes, descartando-o.
d) Manter as pontas das unhas naturais com 
comprimento menor que 0,60 cm.
______________________________________

19. Assinale a alternativa que contêm 
um instrumental que é utilizado depois do 
procedimento de extração dentária, na raspagem 
do interior do alvéolo, para remover tecido 
afetado ou abscessos:

a) Cureta cirúrgica
b) Lima óssea
c) Bisturi
d) Elevador periosteal
______________________________________

20. Sobre os cimentos odontológicos, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) O material de fosfato de zinco produz calor 
durante a etapa de presa.
b) O tempo de manipulação pó/liquido do 
cimento, varia de acordo com o tipo de material e 
sua indicação.
c) A incorporação de muito ou pouco pó irá alterar 
a consistência do cimento.
d) Dispensar gotas de líquidos dos frascos na 
posição vertical geram gotas de mesmo tamanho 
e consistência de líquidos dispensados do frasco 
na posição inclinada.
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21. Assinale a alternativa que contém um 
material forrador cavitário em preparo odontológico 
com cavidade profunda:

a) Resina composta.
b) Amálgama.
c) Hidróxido de cálcio.
d) Verniz com flúor.
________________________________________

22. Assinale a alternativa CORRETA referente 
às atribuições do Atendente de Consultório Dentário 
(ACD).

a) Compete auxiliar somente o dentista, não 
compete auxiliar o Técnico de Higiene Dental (THD).
b) Sob supervisão do cirurgião dentista ou do THD, 
realizar procedimentos curativos aos usuários, 
individuais ou coletivos.
c) Não compete ao ACD zelar pela manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos.
d) Acompanhar e desenvolver trabalhos com a 
equipe Saúde da Família, referente à saúde bucal.
________________________________________

23. Constituem bases para o trabalho das 
Equipes de Saúde da Família e Equipe de Saúde 
Bucal em uma Unidade Saúde da Família, EXCETO:

a) Estabelecer prioridades entre problemas 
detectados e traçar estratégias para sua superação.
b) Estimular a dependência da comunidade aos 
profissionais de saúde para melhor resultado das 
ações em saúde, execução e avaliação das ações 
da USF (Unidade Saúde da Família).
c) Conhecer os fatores determinantes do processo 
saúde-doença do indivíduo, das famílias e da 
comunidade.
d) Desenvolver ações intersetoriais, integrando 
projetos e redes de apoio social voltados para o 
desenvolvimento de uma atenção integral.
________________________________________

24. Constituem deveres fundamentais aos 
profissionais de odontologia. EXCETO:

a) Resguardar sempre a privacidade do paciente 
sem a necessidade de guardar segredo profissional.
b) Assumir as responsabilidades pelos atos 
praticados.
c) Zelar pela saúde e dignidade do paciente.
d) Não manter vínculo com entidade, empresas 
ou outros desígnios que os caracterizem como 
empregado, quando os mesmos se encontram em 
situação ilegal, irregular ou inidônea.

25. Com relação aos Equipamentos de Proteção 
Individual, assinale a alternativa CORRETA:

a) As máscaras de proteção podem ser usadas 
abaixo do nariz ou da boca.
b) Os jalecos de uso em consultório não podem 
ser usados em áreas de lazer dos funcionários 
ou quando os funcionários estiverem comendo ou 
consumindo bebidas.
c) Quando o profissional realizar um procedimento 
cirúrgico e estiver usando um jaleco manga longa, 
as luvas não necessitam ficar sobrepostas aos 
punhos do avental.
d) Um protetor facial de plástico tipo viseira na altura 
do queixo pode substituir uma máscara facial.
________________________________________

26. Assinale a alternativa INCORRETA referente 
ao manejo de pérfuro-cortantes contaminados:

a) Perfuro-cortantes descartáveis contaminados 
como fios ortodônticos e vidros quebrados devem 
ser colocados em um recipiente para objetos 
cortantes.
b) Não se deve dobrar ou quebrar agulha antes do 
descarte.
c) Os recipientes para objetos cortantes devem 
estar localizados o mais próximo possível do local 
de descarte imediato.
d) Não é necessária uma identificação do recipiente 
para objetos cortantes com código colorido ou 
rótulo com o símbolo de risco biológico, desde que 
o recipiente seja resistente à perfuração.
________________________________________

27. Com relação ao processo de esterilização 
de instrumental odontológico, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) A esterilização química pelo glutaraldeído a 2%,  
requer um tempo mínimo de contato por 2 horas.
b) Dispositivos de posicionadores de filmes de Rx 
podem ser esterilizados em estufa.
c) O monitoramento biológico ou teste de esporos 
deve ser realizado ao menos quinzenalmente.
d) Cargas grandes de instrumental impedem 
que a autoclave atinja a temperatura e a pressão 
corretas, dificultando o fluxo adequado do vapor, 
comprometendo a efetividade da esterilização.
________________________________________

28. Com relação à saúde do trabalhador e às 
Normas Regulamentadoras (NR) de Segurança 
e Medicina do Trabalho, assinale a alternativa 
INCORRETA:
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a) Os riscos e seus agentes causadores de 
doenças relacionadas ao trabalho atuam de forma 
individual, não simultânea, contribuindo para o 
aparecimento de doenças ocupacionais. 
b) As condições de trabalho incluem aspectos 
relacionados ao levantamento de mobiliário, aos 
equipamentos e às condições ambientais do posto 
de trabalho e à própria organização do trabalho.
c) O risco ambiental existente nos ambientes 
de trabalho, a que os profissionais de saúde 
são expostos, que em função de sua natureza, 
concentração, intensidade e tempo de exposição, 
são capazes de causar danos à saúde do 
trabalhador.
d) Considera-se EPI, todo dispositivo de uso 
individual, de fabricação nacional ou estrangeira, 
destinado a proteger a saúde e a integridade física 
do trabalhador.
________________________________________

29. Assinale a alternativa INCORRETA 
relacionada aos princípios da Atenção Básica:

a) Vínculo.
b) Equidade.
c) Parcialidade da atenção.
d) Humanização.

30. Assinale a alternativa INCORRETA 
relacionada ao decreto nº 7.508/2011, que 
regulamenta a lei 8080/90 para dispor sobre a 
organização do SUS (Sistema Único de Saúde):

a) No planejamento de saúde devem ser 
considerados os serviços e as ações prestados 
pelo serviço público, excluindo os de iniciativa 
privada os quais deverão compor os Mapas da 
Saúde regional, estadual e nacional. 
b) Ao usuário será assegurada a continuidade do 
cuidado em saúde, em todas suas modalidades, 
nos serviços, hospitais e em outras unidades 
integrantes da rede de atenção da respectiva 
região.
c) A população indígena contará com regramentos 
diferenciados de acesso, compatíveis com 
suas especificidades e com a necessidade de 
assistência integral à sua saúde, de acordo com 
disposições do Ministério da Saúde.
d) As redes de atenção à saúde estarão 
compreendidas no âmbito de uma região em 
saúde ou em várias delas, em consonância com as 
diretrizes pactuadas nas comissões intergestores.

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 02/07/2018.


