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PORTUGUÊS

Para responder a questão 01, considere os textos 01 e 02.

Texto 01

http://chargesbira.blogspot.com/2009/07/charges-do-bira-e-heringer.html

Texto 02

Vantagens e Desvantagens do Novo Enem
Isabella

O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de
2009, ele vai apresentar um número maior de questões e vai
exigir mais raciocínio por parte dos estudantes que estão
terminando o último ano do Ensino Médio. As modificações na
prova foram propostas pelo MEC e já começam a gerar sérios
questionamentos no âmbito da educação.

A partir desse ano o Enem será composto por 180 questões,
distribuídas em duas fases. O formato objetivo não é mais o
foco da prova, os alunos deverão dissertar suas ideias a medida
que relacionam os conteúdos das disciplinas.

Com o Enem assumindo o papel de vestibular unificado,
os estudantes das escolas públicas terão maiores chances de
ingressar em uma faculdade federal e não precisarão se deslocar
de suas respectivas cidades para prestar a prova. Por outro
lado, a estrutura do exame é desconhecida, por isso os candidatos
têm encontrado dificuldades para focalizar os estudos. Tudo
indica que as questões serão complexas e estarão diretamente
relacionadas com fatos atuais.

http://www.blogbrasil.com.br/vantagens-e-desvantagens-do-novo-enem/

01 – Os textos 01 e 02 apresentam como ideia central:

A) As provas do Enem requerem raciocínio e decoreba.
B) As provas do Enem dispensam raciocínio e decoreba.
C) As provas do Enem requerem raciocínio e não decoreba.
D) As provas do Enem requerem decoreba e não raciocínio.
E) As provas do Enem exigem decoreba.

02 – Com base no texto 02, são verdadeiros os itens:

I. A nova estrutura do Enem foi bem aceita no âmbito da
educação, pois, assumindo o papel de vestibular unificado,
aumentará as chances de os estudantes de escolas públicas
ingressarem nas universidades federais.

II. As questões das provas do Enem, provavelmente, serão
complexas e estarão relacionadas com fatos da atualidade.

III. O formato objetivo é o foco da prova.

A) Apenas o item I.
B) Apenas o item II.
C) Apenas o item III.
D) Os itens I e II.
E) Os itens II e III.

03 – A frase “Por outro lado, a estrutura do exame é
desconhecida, por isso os candidatos têm encontrado
dificuldades para focalizar os estudos” (texto 02, linhas 14, 15 e
16), mantém seu sentido em:

A) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, contudo
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

B) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, pois
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

C) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, porque
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

D) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, assim
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

E) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, porém
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

04 – Assinale a alternativa em que a estrutura da frase: “O
Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009, ele
vai apresentar um número maior de questões e vai exigir mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.” (texto 02, linhas 01, 02, 03 e 04),
embora alterada, mantém a correlação e o paralelismo verbal,
bem como o sentido.

A) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentaria um número maior de questões e exigiria mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.

B) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentou um número maior de questões e exigiu mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.

C) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentará um número maior de questões e exigirá mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.
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D) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentará um número maior de questões e vai exigir
mais raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando
o último ano do Ensino Médio.

E) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele vai apresentar um número maior de questões e exigirá
mais raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando
o último ano do Ensino Médio.

Para responder as questões de 05 a 07, considere o texto 03.

Texto 03
Quem Sabe um Dia

Mario Quintana

Quem Sabe um Dia
Quem sabe um dia

Quem sabe um seremos
Quem sabe um viveremos

Quem sabe um morreremos!

Quem é que
Quem é macho
Quem é fêmea

Quem é humano, apenas!

Sabe amar
Sabe de mim e de si

Sabe de nós
Sabe ser um!

Um dia
Um mês
Um ano

Um(a) vida!

Sentir primeiro, pensar depois
Perdoar primeiro, julgar depois
Amar primeiro, educar depois

Esquecer primeiro, aprender depois

Libertar primeiro, ensinar depois
Alimentar primeiro, cantar depois

Possuir primeiro, contemplar depois
Agir primeiro, julgar depois

Navegar primeiro, aportar depois
Viver primeiro, morrer depois

05 – Com relação ao poema de Mario Quintana, podemos afirmar
que:

I. Para o eu lírico, antes de pensar sobre o amor, é preciso
senti-lo.

II. Para o eu lírico, antes de julgar, é preciso perdoar e agir.
III. No poema, o poeta defende que para vivenciar o amor é

preciso, simplesmente, ser humano, saber amar, saber

conhecer a própria individualidade e a do outro, saber ser
um.

A) Apenas o item I está correto.
B) Os itens I e II estão corretos.
C) Os itens I e III estão corretos.
D) Os itens II e III estão corretos.
E) Todos os itens estão corretos.

06 – Encontramos nas estrofes 03, 04 e 06, respectivamente as
seguintes figuras de linguagem:

A) anáfora, gradação e epístrofe.
B) antítese, hipérbole e elipse.
C) polissíndeto, hipérbole e antítese.
D) epístrofe, anáfora e gradação.
E) polissíndeto, gradação e epístrofe.

07 – Em que estrofes encontramos a figura de linguagem
gradação?

A) I, III, V e VII.
B) II, IV, VI e VIII.
C) I, III e VIII.
D) II, III e VII.
E) I e VIII.

Considere o texto 04 para responder as questões de 08 a 10.

Texto 04
A Sintaxe do Amor
Karla Bardanza

A sintaxe que me perdoe,
mas você só tem predicado.

É o meu sujeito indeterminado.
E antes que você voe,

quero ser o seu verbo de ligação.
Na minha imaginação,
teu gênero é plural.

Não faz mal,
ser o seu objeto indireto.

Estou perto
do meu advérbio de intensidade.

E antes que seja tarde,
me arde, me invade.

Seja meu complemento verbal.
Estou numa total reação em cadeia,

caia na minha teia,
te analiso.

Adoro todas as partes do discurso...
Neste percurso, sou teu adjunto adnominal.

É normal te acompanhar.
Sou tua locução prepositiva.

Venha, me incentiva...
Preciso nos estudar.
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08 – No texto “Sintaxe do amor”, com que sentido é empregada
a palavra predicado?

A) defeito;
B) qualidade característica de uma pessoa ou objeto;
C) termo essencial da oração;
D) atributo;
E) afirmação acerca do sujeito gramatical.

09 – Por que o eu lírico pede perdão à sintaxe ao afirmar que seu
amado só tem predicado?

A) Porque, para sintaxe, existem dois termos essenciais da
oração: sujeito e predicado.

B) Porque, para sintaxe, o predicado não faz parte dos termos da
oração.

C) Porque o predicado é um termo assessório.
D) Porque existem orações sem predicado.
E) Porque o eu lírico não tem conhecimento dos termos da

oração.

10 – Em “E antes que você voe, quero ser o seu verbo de ligação
(linhas 04 e 05), que tipos de sujeito temos?

A) simples e indeterminado;
B) simples e desinencial;
C) indeterminado e desinencial;
D) simples e composto;
E) composto e indeterminado.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – A igreja do município de Major Izidoro é conhecida,
sistematicamente:

A) pelo seu grande sino;
B) pelas suas torres gêmeas;
C) pelas suas pequenas janelas;
D) pelas suas grandes portas;
E) pelas suas pequenas cruzes no topo da edificação.

12 – A cidade de Major Izidoro limita-se ao leste com:

A) Dois Riachos e Cacimbinhas;
B) Batalha;
C) Igaci e Craibas;
D) Olivença;
E) Olivença e Olho D’água.

13 – O clima da cidade de Major Izidoro é classificado como:

A) megatérmico seco;
B) megatérmico frio;
C) megatérmico quente;
D) megatérmico semi-árido;
E) hidratérmico semi-árido.

14 – O município de Major Izidoro, no passado, foi distrito da
cidade de:

A) Sertãozinho;
B) Ipanema;
C) Cacimbinhas;
D) Dois Riachos;
E) Craibas.

15 – Quanto aos seus recursos hídricos, Major Izidoro é
abastecido, estruturalmente, pela adutora:

A) Ipanema
B) Traipu
C) Pão de mel
D) Pão de açúcar
E) Temporária

16 – É sabido que o estado de Alagoas sempre foi tradicional
quando o assunto é futebol. E neste contexto, dois clubes
alagoanos estão no páreo a subir para a Série B do Campeonato
Brasileiro. Dentre os times de futebol abaixo, assinale o ÚNICO
pertencente ao estado de Alagoas que participa da Série C do
campeonato brasileiro.

A) Icasa
B) Confiança
C) ABC
D) ASA
E) Salgueiro

17 – É do conhecimento de muitos que o estado de Alagoas
fica localizado na região Nordeste. Entre os estados abaixo,
assinale o único que faz divisa com o estado alagoano.

A) Rio Grande do Norte
B) Paraíba
C) Bahia
D) Piauí
E) Ceará

18 – Assinale entre as imagens abaixo, a que corresponde a um
ponto tradicionalmente conhecido no estado de Alagoas.

A)
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B)

C)

D)

E)

19 – Sobre as autoridades constitucionais do estado, torna-se
de fundamental importância para um cidadão ter conhecimento
dos membros que fazem parte de uma corte representativa. Neste
caso, a autoridade que preside o pleno do Tribunal de Justiça
de Alagoas corresponde a:

A) Des. Estácio Luiz Gama de Lima
B) Des. Mário Casado Ramalho
C) Des. Sebastião Costa Filho
D) Des. José Carlos Malta Marques
E) Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

20 – Sabe-se que a população do município de Major Izidoro é
predominantemente católica. Neste contexto, a(o) padroeira(o)
do município corresponde a(o):

A) Santa Rita de Cássia
B) São Sebastião
C) Nossa Senhora da Luz
D) Santo Agostinho
E) Santo Antônio

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – A construção do Sistema Único de Saúde marcou a
possibilidade de realizar ações que permitam atender as
necessidades de todas as pessoas (princípio da ___________),
viabilizando seu acesso a todos os recursos odontológicos e
de saúde geral de que necessitem (princípio da ___________),
e ofertando mais aos que mais necessitam (princípio da
_______________).

A alternativa que melhor preenche os espaços do texto acima é:

A) universalidade, integralidade, equidade.
B) resolutividade, universalidade, equidade.
C) efetividade, universalidade, integralidade.
D) universalidade, integralidade, resolutividade.
E) universalidade, hierarquização, regionalização.

22 – No momento anterior à criação do Sistema Único de Saúde
(SUS) somente os contribuintes da previdência social tinham
direito à assistência à saúde. Este fato fere qual princípio
doutrinário do SUS?

A) Igualdade.
B) Equidade.
C) Universalidade.
D) Participação popular.
E) Descentralização.

23 – Sobre educação em saúde assinale a alternativa correta:

I. A educação em saúde consiste em ações que objetivam a
apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-
doença incluindo fatores de risco e de proteção à saúde
bucal.

II. Os conteúdos de educação em saúde bucal poderão ser
desenvolvidos na forma de debates, oficinas de saúde,
vídeos, teatro, conversas em grupo, cartazes, folhetos e
outros meios.

III. As atividades de educação em saúde podem ser
desenvolvidas pelo cirurgião-dentista, técnico em higiene
dental, auxiliar de consultório dentário e agente comunitário
de saúde.

IV. Ações coletivas dentro do âmbito do programa Saúde da
família não devem ser realizadas pelo auxiliar de consultório
dentário quando o cirurgião- dentista não estiver presente.

A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I e III estão corretas.
C) Apenas II e III estão corretas.
D) Apenas I, II e III estão corretas.
E) Todas as alternativas estão corretas.

24 – O auxiliar de consultório dentário deve compreender as
causas e evoluções das doenças bucais. Deve, também, ter
conhecimento de maneiras de se obter uma boa saúde bucal,
pois, como membro da equipe de saúde bucal, tem
responsabilidade de promover saúde e controlar as doenças
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bucais através dos meios proporcionados pela educação em
saúde. De acordo com os seus conhecimentos, assinale a
alternativa correta:

I. Todas as pessoas apresentam a placa bacteriana porque as
bactérias estão sempre presentes em nossa boca.

II. A placa causa a cárie dentária quando os ácidos que ela
produz atacam os dentes, o que acontece após as refeições.

III. Se o paciente não escovar os dentes, a placa bacteriana
pode irritar a gengiva ao redor dos dentes, causando
gengivite, periodontite e perda dos dentes.

IV. O flúor age inibindo o processo de cárie, por isso deve ser
usado por crianças de todas as idades sem moderação.

A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I, II e III estão corretas.
D) Apenas I, III e IV estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

25 – São dispositivos de metais, que têm por finalidade substituir
as paredes ausentes da cavidade, manter e dar forma ao amálgama
durante sua condensação, possibilitando assim a restauração
dos caracteres anatômicos da coroa dental.

A) Matriz.
B) Porta matriz.
C) Hollemback.
D) Porta amálgama.
E) Cunha de madeira.

26 – Qual destes materiais odontológicos abaixo possui em sua
composição prata, estanho e cobre?

A) Verniz cavitário.
B) Amálgama.
C) Pasta de hidróxido de cálcio.
D) Resina composta microparticulada.
E) Resina acrílica.

27 – Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

I. As luvas recomendadas para o processo de limpeza de
materiais e ambiente são as luvas de borracha grossa, com
cano longo, que podem ser reutilizadas, desde que
esterilizadas após cada uso.

II. São recomendadas, para a finalidade de antissepsia da pele,
as formulações contendo mercuriais orgânicos, acetona,
quaternário de amônio, líquido de Dakin, éter e clorofórmio.

III. Para os procedimentos cirúrgicos, ou seja, procedimentos
que envolvem incisões e suturas de tecidos, as luvas
recomendadas são aquelas denominadas “luvas cirúrgicas”,
que possuem punho mais longo do que as de procedimento
e são esterilizadas.

A) Apenas II está correta.
B) Apenas III está correta.
C) Apenas I e II estão corretas.

D) Apenas II e III estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

28 – Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

I. Os óculos representam uma barreira de proteção de
transmissão de infecções, exclusivamente para os dentistas,
diante do risco de espirramento de secreções diretamente
para os olhos ou contato com aerossóis.

II. O álcool a 70% tem excelente atividade contra bactérias gram
positivas e negativas, boa atividade contra Mycobacterium
tuberculosis, fungos e vírus, além da viabilidade econômica.

III. O álcool a 70% tem a capacidade de grande redução da flora
da pele, sendo de baixa irritabilidade cutânea, principalmente
quando utilizado com um emoliente (glicerol), sendo
considerado um método efetivo para antissepsia das mãos.

A) Apenas II está correta.
B) Apenas III está correta.
C) Apenas I e II estão corretas.
D) Apenas II e III estão corretas.
E) Todas as alternativas estão corretas.

29 – A melhor proporção entre liga e mercúrio na trituração do
amálgama é de:

A) 1:1
B) 1: 1,5
C) 1,5: 1
D) 2:1
E) 1:2

30 – Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

I. A dentição permanente é composta de 32 dentes,
classificados como incisivos, caninos, pré-molares e
molares.

II. De fora para dentro, a estrutura do dente é formada por
polpa - dentina - esmalte na coroa e cemento na raiz.

III. Os molares inferiores por apresentarem em sua estrutura
três raízes, dificultam a técnica de exodontia.

IV. De um modo geral, todos os dentes decíduos são
substituídos pelos dentes permanentes, mas, nem todo
dente permanente necessita da exfoliação prévia de um
dente decíduo para a sua erupção na cavidade bucal.

A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I e IV estão corretas.
D) Apenas I, II e III estão corretas.
E) Apenas I, III e IV estão corretas.
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31 – Paciente chega ao consultório odontológico para realização
de exodontia do elemento dentário 25. Qual das alternativas
abaixo demonstra corretamente os materiais/instrumentais que
o auxiliar necessita preparar na bandeja clínica?

A) Sonda exploradora, seringa carpule, espátula 7, alavancas e
fórceps 150.

B) Seringa centrix, alavancas, fórceps 18L, fio de sutura e tesoura.
C) Seringa centrix, alavancas, fórceps 150, fio de sutura e tesoura.
D) Espátula 7, fórceps 18R, alavancas, brunidor no 39 e fio de

sutura.
E) Seringa carpule, espátula 7, alavancas, fórceps 150 e fio de

sutura.

32 – Marque a alternativa correta:

A) Esterilização é o processo de destruição de todas as formas
de vida microbiana nas formas vegetativas, exceto
esporuladas, mediante a aplicação de agentes físicos e
químicos.

B) A imersão de instrumentais em solução de glutaraldeído a
2% por 8 horas tem o mesmo efeito que a esterilização feita
em autoclave ou estufa.

C) Para a esterilização em estufa é necessário 1 hora na
temperatura de 150ºC.

D) Se, ao terminar o ciclo de esterilização, o material sair da estufa
molhado, deve-se proceder à secagem em autoclave.

E) Materiais termossensíveis devem ser esterilizados em
autoclaves e não em estufas.

33 – A utilização de dentifrício fluoretado é recomendável pois:

A) Reduz o desgate fisiológico dos dentes.
B) É menos abrasivo que dentifrícios sem flúor em sua

composição.
C) Protege as restaurações de amálgama e resina do desgaste

mastigatório.
D) O flúor tem poder remineralizador.
E) Após escovação, a escova fica livre de microorganismos pela

ação bactericida do flúor.

34 – Necessita de um aparelho de fotopolimerização para a presa
do material:

I. Resina composta.
II. Cimento de ionômero de vidro convencional.
III. Sistema adesivo.
IV. Cimento de ionômero de vidro resinoso.
V. Compômero.
VI. Amálgama.
VII. Resina acrílica.

A) Estão corretas as alternativas I, III, IV e V.
B) Estão corretas as alternativas I, II, III e IV.
C) Estão corretas as alternativas II, IV, V e VII.
D) Estão corretas as alternativas I, III, IV e VII.
E) Todas as alternativas estão corretas.

35 – São atribuições do auxiliar de consultório dentário:

I. Orientar os pacientes sobre higiene bucal.
II. Realizar o primeiro atendimento para obtenção do exame

clínico do paciente.
III. Manter em ordem arquivo e fichário.
IV. Instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene

dental junto à cadeira operatória.

A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I, II e III estão corretas.
D) Apenas I, III e IV estão corretas.
E) Todas estão corretas.

36 – Sobre o cimento de ionômero de vidro (CIV) marque a
alternativa correta:

I. Deve-se sempre agitar o pó antes da manipulação do
material.

II. A diferença no tipo de material obtido, ou seja, se terá
consistência para restauração, cimentação ou forramento
irá depender da quantidade de pó.

III. A proporção correta de manipulação do CIV é sempre 1
concha de pó: 2 gotas do líquido.

A) Apenas I está correta.
B) Apenas I e II estão corretas.
C) Apenas II e III estão corretas.
D) Apenas I e III estão corretas.
E) Todas estão corretas.

37 – Qual destes materiais restauradores não necessita de
espatulação prévia para ser inserido na cavidade a ser
restaurada?

A) Cimento de ionômero de vidro convencional.
B) Resina quimicamente ativada.
C) Amálgama.
D) Cimento fosfato de zinco.
E) Compômero.

38 – São características do cimento de ionômero de vidro,
exceto:

A) Liberação de flúor.
B) Possui propriedades anti-cariogênicas.
C) Reservatório de flúor.
D) Adesão à estrutura dentária.
E) Resistência comparável às resinas compostas.
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39 – Para a sua manipulação, deve-se colocar sobre a placa de
vidro uma medida do pó e separá-la em 4 porções iguais. Uma
dessas porções é dividida pela metade. Novamente, divide-se
uma das menores porções em duas partes iguais, como na figura
abaixo:

 

Ao lado do pó, colocam-se 4 gotas do líquido e inicia-se a
espatulação adicionando o pó ao líquido começando pelas
menores porções, terminando com as maiores.
A qual material dentário as orientações acima, para a sua
manipulação, se refere:

A) Cimento de ionômero de vidro convencional.
B) Cimento de ionômero de vidro resinoso.
C) Cimento de fosfato de zinco.
D) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
E) Resina composta quimicamente ativada.

40 – Para a manipulação deste material, colocam-se sobre o
papel impermeável, ou sobre a placa de vidro, porções iguais da
pasta base e da pasta catalisadora. Mistura-se rapidamente até
formar uma pasta homogênea, a qual deve ser levada
rapidamente à cavidade, pois possui tempo curto de trabalho:

A) Amálgama.
B) Cimento de ionômero de vidro.
C) Cimento de hidróxido de cálcio.
D) Cimento fostato de zinco.
E) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
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