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LÍNGUA PORTUGUESA

06. A palavra que obedece à mesma regra de acentuação gráfica que pássaro é:

Texto 1

A) faísca

“O mar é belo. / Muito mais belo é ver um barco /
no mar.
O pássaro é belo. / Muito mais belo é hoje o homem / voar.
A Lua é bela. / Muito mais bela é uma viagem /
lunar.
Belo é o abismo. / Muito mais belo o arco da ponte /
no ar [...]”

B) favorável
C) faraó
D) fábrica
07. O advérbio hoje expressa a circunstância de tempo.
NÃO ocorre advérbio com semelhante função em:
A) Não sofro, pois sei que breve nos encontrare-

“Competição”, Cassiano Ricardo. In: Novo Português através de
textos. Magda Soares, São Paulo: Moderna, 1985.

mos.
B) Nunca presenciei semelhante grosseria.

01. O texto1 se organiza por comparações entre:

C) Eles costumam visitar-nos regularmente.

A) dados de realidade e produtos da fantasia

D) Você, antes, não pensava dessa forma.

B) elementos aéreos e objetos marítimos
C) elementos da natureza e realizações humanas

08. Observe: lunar é um adjetivo derivado de lua. Um

D) dados de feiúra e requintes de beleza

adjetivo derivado de mar é:
A) maré

02. A leitura do texto 1 permite concluir que, sob o ponto de vista do eu lírico:

B) marisco

A) a humanidade constrói muito e destrói o meio
ambiente

C) maresia
D) marinho

B) a criatividade do ser humano possui grande valor
C) a beleza existe apenas pela superação de obstáculos

09. Elipse é a omissão de um termo que pode ser facil-

D) o avanço tecnológico é só o que merece atenção

re em “Muito mais belo [é] o arco da ponte”. Há

mente subentendido pelo contexto. No texto 1, ocorelipse em:

03. O texto1 é um poema e apresenta, entre outras
características desse tipo de texto:

A) “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades...”

A) narrador

B) “És bela – eu moço; tens amor – eu medo.”

B) argumentos

C) “A pessoa desconfiada filtra até água filtrada.”

C) parágrafo

D) “Homens de vida amarga e dura produziram esse
açúcar.”

D) rima

10. “É importante, sempre, estar atento à beleza do

04. O verso do poema que está em ordem inversa é:

mundo.” O acento grave é empregado para indicar

A) O mar é belo.

crase da preposição a com a forma feminina do arti-

B) Belo é o abismo.

go definido. Também é obrigatória a crase em:

C) O pássaro é belo.

A) Os carros populares tornaram-se mais acessí-

D) A Lua é bela.

veis a população.
05. O substantivo viagem é grafado com g. Esta letra, de
acordo com as normas ortográficas, NÃO ocorre em:

B) Após o terrível acidente, todos observavam a
cena.

A) _ eito

C) A decisão do juiz foi bastante favorável a todos

B) _ esto

os prejudicados.

C) _ estação

D) Chamaram a menina para explicar tudo o que

D) _ elatina
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Texto 2

ESPECÍFICO DO CARGO

“Veiu uns ômi di saia preta / cheiu di caixinha e pó branco/ qui eles disserum qui chamava açucri / Aí eles
falarum e nós fechamu a cara / depois eles arrepetirum
e nós fechamu o corpo / Aí eles insistirum e nós comemu
eles.”

16. De acordo com a normatização da profissão de
atendente de consultório dentário regulamentada
pelo Conselho Federal de Odontologia, publicada no
Rio de Janeiro em 1997, capítulo V, é VEDADO ao
auxiliar de consultório dentário:

“Papo de índio” In: Poesia jovem. Anos 70. Heloísa B. de Hollanda

A) controlar o movimento financeiro

e C. Pereira (orgs.). São Paulo: Nova Cultural, 1982.

B) exercer a atividade de forma autônoma
C) promover o isolamento do campo operatório

11. O texto 2 é um poema. Porém, possui estrutura
narrativa porque apresenta:

D) proceder a conservação e manutenção do equipamento odontológico

A) organização da mensagem em versos e estrofes
B) explicação de conceitos e temas abstratos

17. Define-se como área operacional:

C) seqüência de ações em progressão temporal

A) a área onde o cirurgião-dentista atua

D) apelo, visando a modificar o comportamento do
leitor

B) a área onde o auxiliar deve posicionar-se para
efetuar o trabalho a quatro mãos

O texto 2 reproduz na escrita a fala de um grupo social
e apresenta marcas de distanciamento da língua padrão.
As questões 12 a 14 devem ser respondidas observando as normas gramaticais.

C) a área onde ocorre a troca de instrumentos entre o dentista e seu auxiliar

12. No contexto, a grafia correta do adjetivo cheiu (2º v.) é:

18. O tempo operatório, dividido em ações diretas e indiretas, representa a parcela de tempo que o cirurgiãodentista dedica ao tratamento do paciente no consultório. Pode-se salientar como ações indiretas:

D) a área situada entre o dentista e o auxiliar que
pode ser ocupada por um armário móvel

A) cheias
B) cheio
C) cheia

A) a inserção de amálgama na cavidade, a raspagem periodontal, a profilaxia

D) cheios

B) a colocação de algodão, o prepararo de amálgama, o uso de seringa tríplice

13. A escrita correta do último verso é:
A) Aí eles insistirão e nós comemos eles.

C) o preparo cavitário, IHO, a troca de brocas

B) Aí eles insistiram e nós lhes comemos.

D) a escolha da broca para determinado preparo
cavitário, o afastamento de tecido durante cirurgia oral, a moldagem de alginato

C) Aí eles insistiram e nós os comemos.
D) Aí eles insistirão e nós os comemos.
14. A flexão correta do verbo em destaque no segmento
“Veiu uns ômi” é:

19. As pontes de esmalte podem facilmente ser encontradas nos seguintes elementos dentários:

A) veio

A) pré-molares superiores

B) vieram

B) lingual de incisivos e caninos

C) viram

C) primeiros molares decíduos superiores

D) virão

D) primeiros molares superiores e inferiores

15. Fechar a cara é uma expressão coloquial. Pode ser
substituída, em linguagem mais objetiva, sem alteração do significado que possui no texto 2, por:

20. Um paciente apresenta-se ao consultório dentário
para efetuar exodontia do elemento 15. O fórceps
elegível deve ser:

A) zangar-se

A) 150

B) entristecer-se

B) 151

C) penalizar-se

C) 18R

D) despedir-se

D) 18L
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26. Deve-se proceder a espatulação do cimento ionômero
de vidro convencional da seguinte forma:

21. A esterilização dos cones de guta-percha utilizados
para a obturação do canal deve ser realizada da seguinte forma:

A) dividir o pó em duas metades, incorporando a primeira metade ao líquido durante 10 a 15 segundos. Em seguida, misturar o restante do pó pelo
tempo recomendado pelo fabricante, com a utilização de uma pequena área da placa de vidro

A) do borrifo álcool 70% nos cones que serão utilizados
B) da colocação no esterilizador de bolinhas por 5
segundos

B) dividir o pó em 4 partes iguais, incorporando ¼
ao líquido, durante 15 segundos cada parte. Usase a maior área possível da placa de vidro

C) da imersão em hipoclorito de sódio a 5,25%
D) da imersão em glicerina por 1 hora

C) dividir o pó em duas metades incorporando ao
líquido a primeira metade do pó, seguida imediatamente da segunda metade, a espatulação
deve ser realizada na maior parte da placa de
vidro possível

22. Para que ocorra esterilização do material
odontológico em autoclave, o mesmo deve submeter-se à temperatura/tempo:
A) 121º C/ 20min.

D) o pó deve ser incorporado ao líquido de uma única vez, na menor área da placa possível

B) 160º C/120min.
C) 180º C/ 60min.

27. A proporção pó/água para a manipulação do hidrocolóide irreversível é de :

D) 200º C/ 30min.
23. Define-se como anti-sepsia:

A) 10g de pó / 40 ml de água

A) o método de exclusão total de microorganismos,
realizado em objetos inanimados

B) 10g de pó / 100ml de água

B) o método de remoção de sujeiras e/ou matéria
orgânica de artigos e/ou superfícies

D) 15g de pó / 60ml de água

C) 15g de pó / 40 ml água

28. Para haver aumento do tempo de presa do alginato
durante a moldagem é necessário:

C) o método que elimina microorganismos na forma vegetativa, incluindo esporos, realizada em
objetos inanimados

A) aumentar a temperatura da água usada na manipulação

D) o método de inibição de microorganismos
patogênicos, realizado em tecidos vivos

B) aumentar a proporção da água usada na manipulação

24. O procedimento da desinfecção de uma moldagem
em alginato deve utilizar:

C) diminuir o tempo de espatulação da alginato
D) diminuir a temperatura da água usada na manipulação

A) glutaraldeído ácido a 2% por imersão por mais
de 10 minutos

29. Em uma escala decrescente relativa à suscetibilidade
dos tecidos humanos à ação do Raio X temos:

B) hipoclorito de sódio a 1% por aspersão, não mais
que 10 minutos

A) sangue, nervos, músculos, endotélio

C) lavagem com água e sabão neutro

B) sangue, epitélio, endotélio, conjuntivo

D) álcool a 70% por aspersão durante 40 minutos

C) conjuntivo, nervos, músculo, epitélio
D) músculos, nervos, conjuntivo, endotélio

25. São materiais usados para isolamento absoluto:
A) sonda milimetrada, pinça de algodão, fio dental,
pote dappen

30. O amálgama de prata é o material restaurador mais
antigo ainda em uso. Sua estrutura final resulta da
mistura do mercúrio líquido com a liga de prata. A
esse processo denominamos:

B) grampo de isolamento, instrumental de Black,
guta-percha em bastão
C) lixa de papel, lubrificante, calcador de Paiva,
sonda exploradora afiada

A) trituração

D) arco de Yang, pinça porta grampo, dique de borracha, pinça perfuradora Ainsworth

C) amassamento
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LEGISLAÇÃO DO SUS

31. O material utilizado para promover a irrigação do
canal de um elemento dentário, em processo de

36. De acordo com o Guia Prático do Programa de Saúde da Família, o número de pessoas sob a responsabilidade de uma equipe, é denominado:

necrose, durante o seu preparo é:
A) glutaraldeído 2%

A) comunidade

B) mistura de glicerina com hidróxido de cálcio P.A

B) micro-área

C) hipoclorito de sódio

C) organização civil

D) água destilada

D) população adstrita
37. A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, bem como as competências de cada esfera de
governo. À Secretaria Municipal de Saúde compete:
A) planejar, gerir e avaliar os serviços públicos de
saúde
B) supervisionar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS
C) participar da formulação da política e da execução
de ações de saneamento básico
D) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação
e nutrição

32. O cimento ionômero de vidro indicado para restaurações é:
A) do Tipo I
B) do Tipo II
C) do Tipo III
D) do Tipo IV
33. A caixa de lima de segunda série vem com as seguintes limas em ordem crescente de calibre de sua
ponta ativa:
A) 15- cabo branco, 20 – cabo amarelo, 25 – cabo

38. A Constituição Federal de 1988 na Seção II da Saúde no artigo 196 define que:
A) o INAMPS é responsável pela saúde do trabalhador
B) a saúde é um direito de todos e dever do estado
C) os serviços hospitalares ficam a cargo dos planos de saúde
D) as entidades filantrópicas assistem à população
carente

vermelho, 30 – cabo azul, 35 - cabo verde, 40 –
cabo preto
B) 15- cabo branco, 20 – cabo amarelo, 25 – cabo
azul, 30 – cabo vermelho, 35 - cabo verde, 40 –
cabo preto
C) 45- cabo branco, 50 – cabo amarelo, 55 – cabo
vermelho, 60 – cabo azul, 70 - cabo verde, 80 –

39. “Conjunto de ações de saúde no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”,
é o conceito referente à:
A) média complexidade
B) alta complexidade
C) atenção quartenária
D) atenção básica

cabo preto
D) 45- cabo branco, 50 – cabo amarelo, 55 – cabo
vermelho, 60 – cabo azul, 65 - cabo verde, 70 –
cabo preto
34. O cimento hidróxido de cálcio tem como indicação:
A) forro e cimentação de restauração provisória
B) cimentação de RMF e dispositivos ortodônticos

40. De acordo com o Guia Prático do Programa de Saúde da Família do Ministério da Saúde, a composição mínima de uma equipe é a seguinte:
A) um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e três
agentes comunitários
B) um médico clínico, um médico especialista, dois
auxiliares de enfermagem
C) um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e cinco ou seis agentes comunitários
D) um médico, um dentista, um técnico de enfermagem, um técnico de higiene bucal e quatro
agentes comunitários

C) fechamento de cavidade de forma provisória
D) cimentação de inlay e onlay de forma definitiva
35. O grampo indicado para o isolamento absoluto do
elemento 11 é:
A) 201
B) 207
C) 208
D) 211
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