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PORTUGUÊS 

 
Utilize o texto a seguir para responder as questões de número 01 a 03. 
 

MEU DIA 
Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o 

relógio marque meia noite. É minha função escolher que tipo de dia vou 
ter hoje.  

Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por 
lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir 
encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. 
Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso 
me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria 
ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar 
ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho 
doméstico ou agradecer a Deus. Posso lamentar decepções com amigos 
ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades.  

Se as coisas não saíram como planejei posso ficar feliz por ter hoje 
para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu 
quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só 
de mim. 

 (Charles Chaplin) 
 
01. Qual das alternativas mais se aproxima da idéia representada pelo 

autor no trecho “... antes que o relógio marque meia noite.”? 
(A) O autor tem uma hora específica para terminar o que tem a 

fazer. 
(B) As horas deveriam demorar mais a passar. 
(C) O autor espera fazer tudo o que planeja antes que o dia acabe. 
(D) Algo especial vai acontecer quando se passar da meia noite. 

 
02. Qual a idéia central do texto? 

(A) Todos os acontecimentos têm um lado positivo e um lado 
negativo e devemos nos sentir felizes por isso.  

(B) Perceber o lado positivo de tudo o que acontece depende 
apenas de uma atitude pessoal. 

(C) Devemos sempre tirar proveito das coisas positivas que 
acontecem em nossas vidas. 

(D) Não devemos agir pensando apenas no lado negativo de tudo o 
que acontece. 

 
03. Qual das palavras abaixo melhor substitui a palavra TÉDIO (l.7) do 

segundo parágrafo? 
(A) Aborrecimento 
(B) Resignação 
(C) Repugnância 
(D) Humilhação 

 
04. Qual a classificação morfológica da palavra sublinhada na oração 

abaixo? 
“Ela chegou até mim e abraçou-me carinhosamente.” 

(A) Adjetivo 
(B) Substantivo 
(C) Pronome 
(D) Advérbio 

 
05. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

“Os alunos dos institutos ___________  usam uniformes 
__________.” 

(A) Afros-asiáticos, verde-olivas. 
(B) Afro-asiáticos, verde-oliva. 
(C) Afro-asiáticos, verdes-oliva. 
(D) Afros-asiático, verdes-olivas. 

 
06. “A onça é um animal característico do Pantanal, porém está 

ameaçado de extinção.”  
A palavra ONÇA é um substantivo: 

(A) Epiceno 
(B) Sobrecomum 
(C) Comum de dois gêneros 
(D) Feminino 

MATEMÁTICA 
 

 
07. Transformando corretamente 0,32 km² em metros quadrados 

obtemos: 
(A) 32 m² 
(B) 3.200 m² 
(C) 32.000 m² 
(D) 320.000 m² 

 

 
08. Quantos pontos em comum possuem duas retas paralelas? 

(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 10 

 
09. Em um determinado plano há duas retas que possuem um único 

ponto em comum. Qual o nome dado a essas retas em relação ao 
plano? 
(A) Paralelas 
(B) Concorrentes 
(C) Coincidentes 
(D) Derivadas 

 
10. A soma das idades de Márcia e Paulo é igual a 48 anos. Sabendo que 

Paulo tem o triplo da idade de Márcia, qual é a idade de Márcia? 
(A) 6 anos 
(B) 12 anos 
(C) 16 anos 
(D) 32 anos 

11. Qual o valor da expressão numérica 10² + (4 x 3²) – 5² + (5 x 3 + 15)? 
(A) 163 
(B) 141 
(C) 118 
(D) 112 

 
12. Dado o conjunto {1, 41, 56, 87, 273, 307, 313}, quais os números 

primos presentes nesse conjunto? 
(A) 1, 41, 87, 307 
(B) 41, 87, 273, 307, 313 
(C) 41, 56, 307, 313 
(D) 41, 307, 313 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

13. Qual dos itens abaixo corresponde a Lei que regula, em todo o 
território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada 
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito Público ou privado? 
(A) Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 
(B) Lei 8.142 de 29 de dezembro de 1990. 
(C) Lei 8.042 de 19 de setembro de 1990. 
(D) 8.180 de 29 de setembro de 1990. 
 

14. Sobre a direção do SUS (Sistema Único de Saúde) assinale a 
alternativa incorreta. 
(A) É única de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal; 
(B) No âmbito da União é exercida pelo Ministério da Saúde; 
(C) No âmbito dos Estados é exercida pela Secretaria de Saúde; 
(D) É bipolar sendo que, cada esfera do governo disciplina as 

normas e cria seus órgãos para gerenciar o SUS. 
 
15. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, 

EXCETO: 
(A) Promover a centralização para os Municípios dos serviços e das 

ações de saúde; 
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 
(C) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 

supletivamente ações e serviços de saúde; 
(D) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e 

serviços de vigilância epidemiológica. 
 
16. De acordo com a Lei 8.080/90, a quem cabe financiar o Subsistema 

de Atenção à Saúde Indígena? 
(A) À União com a ajuda de recursos dos Estados; 
(B) À União com recursos próprios; 
(C) À cada Estado no qual se encontra a reserva indígena; 
(D) À União, Estados e Municípios, solidariamente. 

 
17. De acordo com as características do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena marque a alternativa incorreta. 
(A) Descentralizado; 
(B) Hierarquizado; 
(C) Centralizado; 
(D) Regionalizado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
18. As curetas de Gracey, também conhecidas como curetas de áreas 

específicas, utilizadas para raspagem dos dentes anteriores são: 
(A) 13/14 e 5/6. 
(B) 5/6 e 11/12. 
(C) 5/6 e 7/8. 
(D) 1/2 e 3/4. 

 
19. Por ocasião da indicação de agentes químicos de controle de placa, 

um dos requisitos a serem observados é a substantividade desses 
gases químicos. O que apresenta maior substantividade é: 
(A) clorexidina. 
(B) triclosan. 
(C) compostos quaternários de amônia. 
(D) flúor. 

 
20. Ao realizar raspagem em paciente com condição sorológica não 

conhecida, o cirurgião-dentista sofre uma lesão perfuro-cortante. O 
procedimento correto neste caso é: 
(A) espremer o local para estimular o sangramento. 
(B) limpar o local com glutaraldeído, hipoclorito ou éter. 
(C) realizar imediatamente a sorologia do paciente e aguardar o 

resultado. 
(D) lavar abundantemente com água e sabão e procurar um serviço 

de saúde especializado para iniciar a quimioprofilaxia. 
 
21. Um dos principais músculos responsáveis pela abertura da mandíbula é o: 

(A) pterigóideo lateral. 
(B) pterigóideo medial. 
(C) masseter. 
(D) temporal. 

 
22. A solução de fluoreto de sódio a 0,05% está indicada para utilização 

(A) mensal. 
(B) quinzenal. 
(C) semanal. 
(D) diária. 

 
23. O ácido poliacrílico é utilizado no seguinte material: 

(A) Cimento fosfato de zinco 
(B) Cimento de ionômero de vidro 
(C) Resina fotopolimerizável 
(D) Resina acrílica 

 
24. A cárie dentária é primariamente 

(A) um processo de origem ambiental. 
(B) um processo físico. 
(C) um processo de quelação. 
(D) um processo físico-químico. 

 
25. O tipo de gesso mais indicado para a confecção dos troquéis do 

modelo de trabalho é o: 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV.  

 
26. O arco utilizado para prender o lençol de borracha por todos os lados 

durante o isolamento absoluto é o: 
(A) Ostby. 
(B) Young. 
(C) Brewer. 
(D) Ainsworth 

 
27. Indique a lesão infecciosa mais comum na mucosa oral de crianças: 

(A) Gengivite erupcional 
(B) Afta recorrente 
(C) Gengivite ulcerativa necrosante 
(D) Gengivo-estomatite herpética 

 
28. Após a aplicação tópica de flúor, forma-se sobre a superfície do 

esmalte: 
(A) Fluorapatita 
(B) Flúor-silicato de sódio 
(C) Fluoreto de cálcio 
(D) Hidroxiapatita 

 
 
 
 

 

 
29. É função do arco facial, quando se utiliza o articulador semi-ajustável: 

(A) registrar a relação cêntrica. 
(B) ajustar a inclinação condilar. 
(C) montar o modelo superior. 
(D) montar o modelo inferior. 

 
30. É material de moldagem, também conhecido como polivinil siloxanas 

ou polissiloxanas vinílicas: 
(A) os hidrocolóides. 
(B) as siliconas de adição. 
(C) os poliéteres. 
(D) as siliconas de condensação. 

 
31. O desgaste patológico da substância dentária por processo mecânico 

anormal denomina-se: 
(A) atrição. 
(B) abrasão. 
(C) bruxismo. 
(D) erosão. 

 
32. É utilizado como coadjuvante no controle do biofilme dental somente o/a: 

(A) raspador de língua 
(B) escova dentária elétrica 
(C) dentifrício 
(D) fio dental 

 
 

 

 

 

 







