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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O direito de não sentir medo 
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A pesquisa do Datafolha revela o que se poderia classificar como 
"caretice" dos jovens -- seus projetos mais importantes são trabalho, estudo e 
família. Nenhuma de suas principais referências adultas demonstram 
quaisquer sinais de contestação. A maioria, segundo a pesquisa, se diz de 
"direita". O jovem ficou velho? Não, é apenas esperteza pragmática, com 
toques de sabedoria. 

Essa geração nasceu em um Brasil amedrontado, com a violência se 
espalhando por todos os lados -- uma violência que se associa às drogas. É 
um país amedrontado também pela falta de perspectivas; o desemprego 
atinge com força os jovens e, especialmente, os mais pobres. 

Nasceram, em suma, num país sem esperança, desequilibrado 
emocionalmente por causa do medo cotidiano, com difícil acesso ao mercado 
de trabalho e, para completar, com escolas ainda piores do que já foram. 
Nessa loucura, eles querem apenas a paz de sentir o gosto de controlarem 
suas vidas e prosperarem, confiando mais neles próprios do que em 
salvadores da pátria. Querem apenas o direito de viver sem tanto medo.  

O recado para nós, adultos, é claríssimo -- eles querem que os 
governantes centrem mais e mais sua atenção no desenvolvimento do capital 
humano que, em resumo, significa a possibilidade de descobrir e desenvolver 
habilidades, sentindo-se autônomos. Isso é o que, segundo eles dizem na 
pesquisa do Datafolha, significa sonho. 

 

     Gilberto Dimenstein  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/gilbertodimenstein/ult508u426693.shtml 

 
COM BASE NO TEXTO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS 
QUESTÕES DE 01 A 10. 
 
01. No texto, os jovens brasileiros são vistos como 
(A) reacionários e sonhadores. 
(B) amedrontados e covardes. 
(C) conservadores e objetivos. 
(D) desequilibrados emocionalmente. 

 
02. Entre as causas que explicariam o comportamento dos jovens brasileiros, o autor cita o(a) 
(A) esperteza pragmática dos governantes. 
(B) violência, a falta de perspectiva e o desemprego. 
(C) atenção dada ao desenvolvimento do capital humano. 
(D) falta de referências adultas e o difícil acesso ao mercado de trabalho. 

 
03. De acordo com dados obtidos pelo Datafolha, o sonho dos jovens brasileiros é 
(A) lutar contra a violência no Brasil. 
(B) encontrar um verdadeiro salvador da pátria. 
(C) participar de movimentos políticos contestatórios. 
(D) ter autonomia e controle sobre suas próprias vidas.  

 
04. Quanto ao gênero e ao tipo, o texto de Dimenstein é um 
(A) editorial em que se descreve o jovem brasileiro. 
(B) artigo jornalístico, claramente informativo e argumentativo. 
(C) relato que focaliza momentos da história recente do Brasil. 
(D) artigo de vulgarização científica que revela sérios dados de pesquisa. 
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05. Quanto aos fatos da língua, é correto afirmar que 
(A) as aspas foram utilizadas na palavra “caretice” (linha 2) para sinalizar um neologismo. 
(B) a próclise em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8) justifica-se pelo uso do registro 

informal. 
(C) “prosperar”, em “a paz de sentir o gosto de [...] prosperarem” (linhas 14-15), é, quanto à regência 

verbal, um verbo intransitivo. 
(D) a locução “em suma”, no enunciado “Nasceram, em suma, num país sem esperança” (linha 11), 

introduz uma conseqüência. 
 

06. Haverá alteração de sentido, se substituirmos 
(A) “se associa às” por “tem relação com as” em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8). 
(B) “classificar” por “considerar” em “o que se poderia classificar como ‘caretice’ dos jovens” (linhas 

1-2). 
(C) “amedrontado” por “atemorizado” em “Essa geração nasceu em um Brasil amedrontado” (linha 

7). 
(D) “centrem” por “dispersem” em “eles querem que os governantes centrem mais e mais sua 

atenção” (linha 17-18). 
 

07. Em relação ao sistema ortográfico e ao uso do sinal indicativo de crase, está correto o que se 
afirma em: 
(A) o vocábulo “país” é acentuado porque é oxítono tônico. 
(B) “família”, “pátria” e “difícil” seguem a mesma regra de acentuação. 
(C) “pragmático”, “autônomo” e “claríssimo” são palavras proparoxítonas. 
(D) o uso da crase em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8)  é optativo. 

 
08. A correlação entre o pronome e seu referente está indicada corretamente em: 
(A) “eles” refere-se a “jovens” em “eles querem apenas a paz” (linha 14). 
(B) “os” refere-se a “pobres” em “especialmente, os mais pobres” (linha 10). 
(C) “que” refere-se a “drogas” em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8). 
(D) “eles” refere-se a “adultos” em “eles querem que os governantes centrem mais e mais sua 

atenção” (linha 17-18). 
 

09. Em “Nasceram, em suma, num país sem esperança” (linha 11), o verbo está no plural porque 
(A) seu sujeito é plural. 
(B) seu sujeito é composto. 
(C) tem uma oração como sujeito. 
(D) obedece a uma concordância ideológica. 

 
10. Em correspondência oficial endereçada aos chefes de Poder, é adequado utilizar no vocativo e 
no fecho os seguintes termos: 
(A) “Senhor...” e “Cordialmente”. 
(B) “Digníssimo Senhor...” e “Amigavelmente”. 
(C) “Meritíssimo Senhor...” e “Atenciosamente”. 
(D) “Excelentíssimo Senhor...” e “Respeitosamente”. 
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LEGISLAÇÃO 

11. A Lei nº 483 de 18 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Púbicas e Câmara Municipal de Xinguara, Estado 
do Pará, considera como requisito básico para investidura em cargo público: 

(A) a idade mínima de 21 anos. 
(B) escolaridade superior. 
(C) quitação com obrigações financeiras. 
(D) o gozo dos direitos políticos. 

 

12. É condição essencial para investidura do cargo público a: 

(A) aprovação em concurso público. 
(B) vacância legal. 
(C) posse. 
(D) realização de prova de títulos. 
 

13. O concurso público terá validade de até: 

(A) 2 (dois) anos, sendo improrrogável. 
(B) 3 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 
(C) 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
(D) 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais um ano.  
 

14. A estabilidade do servidor público, dar-se-á: 

(A) após dois anos de efetivo exercício funcional. 
(B) após três anos de efetivo exercício funcional. 
(C) após sentença judicial transitada em julgado. 
(D) após nomeação em concurso público. 
 

15. Sobre a gratificação natalina do servidor público, é correto afirmar que: 

(A) corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no ano anterior. 

(B) corresponde a 1/12 (um doze avos) das gratificações  a que o servidor fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

(C) corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no respectivo ano. 

(D) corresponde a 1/12 (um doze avos) mais 1/3 (um terço) da remuneração a que o servidor fizer jus 
no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

 

16. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço: 

(A) com causa justificada, por  sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
(B) sem causa justificada, por trinta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
(C) sem causa justificada, por  sessenta dias, interpoladamente, durante o período de seis meses. 
(D) sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
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17. Sobre o(s) vencimento(s) de cargo efetivo, é correto afirmar que: 

(A) são irredutíveis. 
(B) poderão ser reduzidos de acordo com o interesse da administração pública. 
(C) não serão acrescidos de outra vantagem. 
(D) não possuem valor fixado em lei. 
 

18. De acordo com a Lei nº 483/2001, da prefeitura municipal de Xinguara, os servidores cumprirão 
jornada de trabalho de: 

(A) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas sem nenhum 
intervalo, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de quarenta horas e a 
mínima de trinta horas. 

(B) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas com intervalo de 
quinze minutos para o lanche, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de 
quarenta  e quatro horas e a mínima de trinta horas e seis. 

(C) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço, obedecendo à duração máxima de 
trabalho durante a semana de quarenta horas.  

(D) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas com intervalo de 
quinze minutos para o lanche, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de 
quarenta horas e a mínima de trinta horas. 

 

19. À forma de provimento, em cargo mais compatível com o servidor que tenha sofrido limitação em 
sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica oficial, denomina-se: 

(A) readaptação. 
(B) promoção.  

(C) reversão. 
(D) reintegração. 

 

20. Sobre a promoção funcional, é correto afirmar que: 

(A) interrompe o tempo de exercício na carreira. 
(B) não interrompe o tempo de exercício na carreira. 
(C) será efetivada somente a funcionários que ocupam cargos vagos. 
(D) não assegura maior vencimento base ao servidor. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Como ponto de partida para as reabilitações protéticas, a posição de Relação Cêntrica (RC) é a de 
eleição, por ser considerada estável e reproduzível com ou sem a presença de dentes. A Relação 
Cêntrica independe dos contatos dentários, pois é uma posição que se refere exclusivamente à 
estabilidade dos côndilos na fossa mandibular. Qual a posição do conjunto disco articular/côndilo na 
fossa mandibular que define a Relação Cêntrica? 

(A) Porção Mediana da fossa mandibular. 
(B) Porção mais lateral e anterior da fossa mandibular. 
(C) Porção mais inferior e anterior da fossa mandibular. 
(D) Porção mais superior e anterior da fossa mandibular. 
 

22. O que promove o direcionamento das forças oclusais no sentido do longo eixo dos dentes e o 
travamento vestíbulo-lingual e mesio-distal necessário à estabilidade oclusal é a relação cúspide-fossa. 
Quais são as cúspides de contenção cêntrica que devem ocluir em suas respectivas fossas 
antagonistas? 

(A) Cúspide palatina dos dentes superiores e palatina dos dentes inferiores. 
(B) Cúspide palatina dos dentes superiores e vestibular dos dentes inferiores. 
(C) Cúspide vestibular dos dentes superiores e palatina dos dentes inferiores. 
(D) Cúspide vestibular dos dentes superiores e vestibular dos dentes inferiores. 
 

23. Nos primeiros molares superiores permanentes, qual estrutura encontra-se junto à base da cúspide 
mésio-lingual próximo do bordo mesial? 

(A) Tubérculo Triangular. 
(B) Tubérculo Distal. 
(C) Tubérculo Paramolar ou Carabelli. 
(D) Ponte de Esmalte. 
 

24. A porcelana é um material muito utilizado na confecção de próteses pelos Técnicos de Prótese 
Dentária. Características como resistência, insolubilidade, estabilidade dimensional e translucidez são 
consideradas superiores em porcelanas de alta fusão durante o cozimento. Em que intervalo, em graus 
Celcius (ºC), seu ponto de fusão ocorre?  

(A) 1.315 ºC a 1.371 ºC. 
(B) 1.450 ºC a 1.650 ºC. 
(C) 1.093 ºC a 1.260 ºC. 
(D) 761 ºC a 953 ºC. 
 

25. O articulador Semi-ajustável é um aparelho mecânico cuja finalidade é reproduzir as diferentes 
relações maxilomandibulares estáticas e dinâmicas. Quanto à preparação dos ramos do articulador, 
quais os ângulos dos Guias côndilares e ângulos de Bennett, respectivamente? 

(A) 20º e “zero”. 
(B) 20º e 10º. 
(C) 30º e “zero”. 
(D) 30º e 15º. 
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26. É essencial que a odontologia chegue a um estágio no qual a cárie seja tratada como uma 
verdadeira doença, induzindo os pacientes a reduzirem sua exposição aos fatores etiológicos e/ou 
aumentarem os fatores de resistência. Quais os itens que deverão ser abordados na conscientização do 
paciente? 

(A) Que açúcares ingeridos freqüentemente não têm ligação com a cárie. 
(B) A quantidade de açúcar consumido é o fator principal no processo cariogênico. 
(C) O uso de materiais reveladores de placa bacteriana, do fio dental e do dentifrício não tem influência 

na diminuição do risco à doença. 
(D) A dieta, a presença de microorganismos cariogênicos e as condições do hospedeiro são 

responsáveis pela instalação e progressão da lesão cariosa.  
 

27. De acordo com o Código de Ética Odontológica, Capítulo III, dos Deveres Fundamentais - Art. 5º., 
constituem deveres fundamentais dos profissionais e entidades de odontologia: 

(A) Comunicar aos conselhos regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da 
odontologia e que sejam de seu conhecimento. 

(B) Registrar ou não os procedimentos técnicos-laboratoriais efetuados, mantendo-os em arquivo 
próprio, quando técnico em prótese dentária. 

(C) Manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnos que os caracterizem como empregado, 
credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou 
idônea. 

(D) Não assumir responsabilidade pelos atos praticados. 
 

28. Quanto às normas de Biossegurança, higiene pessoal e prevenção de contaminações cruzadas, 
podemos dizer que: 

(A) As doenças de risco para a atividade no consultório, causadas por bactérias são: pneumonia, 
estreptococos, caxumba, conjuntivite e hepatite B. 

(B) Materiais e instrumentais embalados em envelopes de papel são mantidos estéreis, em geral, por 
apenas 30 dias com absoluta segurança. 

(C) Assepsia é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas de um tecido vivo, ou 
seja, de seres animados. 

(D) Esterilização é a eliminação de algumas formas de vida. Os meios de esterilização podem ser 
físicos e químicos.  

 

29. Na fundição, pela técnica de expansão térmica, os anéis devem ter no mínimo o diâmetro de 25mm 
por 35mm de altura. No ato de inclusão do padrão de cera o anel deve ser forrado internamente com 
folha de amianto umedecido. Esse cuidado tem a finalidade de:  

(A) Hidratar o revestimento. 
(B) Proporcionar o esmagamento do revestimento. 
(C) Favorecer a perda de calor do anel no ato da fundição. 
(D) Permitir a expansão térmica do revestimento sem se fraturar. 
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30. Existem alguns cuidados que devem ser observados antes de iniciar-se uma fundição. Qual dos 
citados abaixo está correto? 

(A) Empregar a chama oxidante. 
(B) Esfriar o metal antes da fundição.  
(C) Não se deve fundir o anel antes de atingir a temperatura. 
(D) Não se deve demorar muito com o anel no centrifugador porque a cada minuto que passa o anel 

perde 40ºC de temperatura. 
 

 

 

 

 

 




