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ORG. EXP.
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Nº DE INSCRIÇÃO

PRÉDIO

SALA

ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
ATENÇÃO
Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 30 (trinta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 15 de Língua Portuguesa, 05 (cinco) de
Matemática e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de
Inscrição.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você
receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no
Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a
sala em silêncio.

BOA SORTE!

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01 para as questões de 01 a 12.
Os Viajantes e a Bolsa de Moedas

Esopo

Dois homens viajavam juntos ao longo de uma estrada, quando um deles encontrou uma bolsa
cheia de alguma coisa. E ele disse: “Veja que sorte a minha, encontrei uma bolsa, e a julgar pelo peso, deve
estar cheia de moedas de ouro.”
E lhe diz o companheiro: “Não diga encontrei uma bolsa; mas, nós encontramos uma bolsa, e
quanta sorte temos. Amigos de viagem devem compartilhar as tristezas e alegrias da estrada.”
O “sortudo”, claro, se nega a dividir o achado. Então escutam gritos de: “Pega ladrão!”, vindos
de um grupo de homens armados com porretes que se dirigem estrada abaixo, na direção deles. O viajante
“sortudo” logo entra em pânico e diz. “Estamos perdidos, se encontrarem essa bolsa conosco.”
Replica o outro: “Você não disse ‘nós’ antes. Assim, agora fique com o que é seu e diga, ‘Eu
estou perdido’.”
Moral da História: Não devemos exigir que alguém compartilhe conosco as desventuras, quando
não compartilhamos também as nossas alegrias.

Texto adaptado disponível em: http://sitededicas.uol.com.br/fabula_os_viajantes_e_o_tesouro.htm. Acesso em:
11 de jul. 2009.

01. Lendo-se o texto acima, pode-se afirmar que
I.
II.
III.
IV.

é uma fábula, cujo narrador não participa da história, sendo um mero observador.
é uma fábula e, por isso, tem-se, no final da história, uma frase que sintetiza a ideia principal do texto,
transmitindo um ensinamento.
é um exemplo de texto narrativo, em que se observa diálogo entre os personagens.
é um exemplo de texto narrativo cujo narrador participa da história, sendo um dos personagens.

Está CORRETO o que se afirma em
A) todos os itens.

B) nenhum item.

C) I, II e III.

D) III e IV.

E) I, II, III e IV.

02. Ainda sobre o texto, é CORRETO afirmar que
A) um dos viajantes, ao encontrar a bolsa, já sabia o que havia dentro dela.
B) o viajante, ao achar a bolsa, acreditou estar cheia de ouro pela forma como ela se apresentava.
C) houve a partilha entre os dois viajantes tanto das alegrias como das tristezas.
D) um dos viajantes foi desleal a ponto de mandar os ladrões pegarem o amigo.
E) só se deve compartilhar as desgraças, quando se compartilham as alegrias.
03. Que provérbio abaixo contém a idéia central do texto?
A) A boa vontade faz do longe perto.
B) A caixa menos cheia é a que mais chocalha.
C) Pior cego é o que não quer enxergar.

D) Quem tudo quer, tudo perde.
E) A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.

04. Analise as proposições abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( )
( )
( )
( )

Em: Dois homens viajavam juntos ao longo de uma estrada, quando um deles encontrou uma bolsa
cheia de alguma coisa., o termo sublinhado inicia a oração que indica o momento em que o fato
ocorreu.
Em: “Não diga encontrei uma bolsa; mas, nós encontramos uma bolsa”,...o termo sublinhado liga
duas orações, estabelecendo entre elas uma relação de oposição.
Em: “Estamos perdidos, se encontrarem essa bolsa conosco.”, o termo sublinhado inicia oração que
expressa uma condição para que ocorra o fato expresso na oração anterior.
Em: Você não disse ‘nós’ antes. Assim, agora fique com o que é seu e diga, ‘Eu estou perdido’.”, o
termo sublinhado introduz uma oração que exprime conclusão em relação ao que se afirmou
anteriormente.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) F, F, F, F.

B) V, V, V, V.

C) F, F, V, V.
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D) V, V, F, F.

E) V, V, F, V.

05. No trecho Replica o outro:, o termo sublinhado pode ser substituído, sem causar prejuízo ao sentido do texto,
por
A) fala.

B) contesta.

C) rejeita.

D) desabafa.

E) corrobora.

06. Analise os itens abaixo e coloque F nos falsos e V nos verdadeiros.
( )
( )
( )
( )

Em: ...encontrei uma bolsa, e a julgar pelo peso, deve estar cheia de moedas de ouro.”, os termos
sublinhados são complementos do termo cheia, logo complemento nominal.
Em: E lhe diz o companheiro..., o termo sublinhado é complemento do verbo diz, podendo ser
substituído por a ele, sendo o objeto indireto.
Em: Dois homens viajavam juntos..., o termo sublinhado é um adjunto adnominal, porque modifica o
termo homens, especificando-o.
Em: quando não lhes compartilhamos também as nossas alegrias., o sujeito do verbo é nós que está
implícito na desinência do verbo.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) F, F, F, V.

B) F, F, F, F.

C) V, V, V, V.

D) V, V, F, F.

E) V, V,V, F.

07. No trecho ...alguém compartilhe conosco as desventuras,..., o verbo exige dois complementos: um com
preposição, outro sem preposição. Qual das alternativas abaixo contém verbo que apresenta a mesma
regência?
A) Simpatizei com a história dos dois viajantes.
B) Um dos viajantes visou ao dinheiro.
C) Prefiro a amizade ao dinheiro.

D) Um dos homens desobedeceu às ordens de Deus.
E) Os viajantes moravam em lugares distintos.

08. Analise os itens e seus argumentos.
I.
II.
III.

O “sortudo”, claro, se nega a dividir o achado.
O adjetivo sortudo é formado por um sufixo que denota abundância.
...alguém compartilhe conosco as desventuras,...
O substantivo desventuras é formado por um prefixo que exprime negação.
Amigos de viagem devem compartilhar...
O verbo compartilhar é formado por um prefixo que indica aproximação.

Após a análise, você conclui que
A) I e II estão corretos.
B) I e III estão corretos.
C) II e III estão corretos.

D) III está correto.
E) I está incorreto.

09. Em: logo entra em pânico, o termo acentuado é proparoxítono.
Assinale a alternativa em que todos os termos são proparoxítonos.
A) Sólido – culinária – cítricas – invencível.
B) Exército – sílaba – gráfico – estereótipo.
C) Baú – balaústre – álibi – fôlego.

D) Protótipo – pêndulo – álbum – quilômetro.
E) Secretária – público – história – inflexível.

10. No trecho: ...que se dirigem estrada abaixo, encontramos dirigem escrito com G e abaixo escrito com X.
Que dupla de termos abaixo se encontra grafada incorretamente?
A) Estratégia/enxaqueca.
B) Jeito/enxurrada.
C) Gesto/pechinchar.

D) Agilidade/feixe.
E) Enjessar/moxila.

11. Analisando-se o trecho: Dois homens viajavam juntos ao longo de uma estrada..., temos
I.
II.

Dois - palavra que expressa a quantidade exata de homens viajantes.
homens – palavra que designa seres.
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III.

viajavam – palavra que exprime o que os homens vinham realizando, mas que foi interrompido, porque
um deles realizou outro ato.

Qual alternativa contém a classificação correta das palavras?
A) Verbo – advérbio – pronome.
B) Substantivo – verbo – advérbio.
C) Numeral – substantivo – verbo.

D) Artigo – numeral – adjetivo.
E) Pronome – substantivo – verbo.

12. No trecho: Veja que sorte a minha, encontrei uma bolsa...
A) o primeiro verbo encontra-se no modo imperativo, e o segundo, no pretérito perfeito do modo indicativo.
B) o primeiro verbo encontra-se no modo subjuntivo, e o segundo, no pretérito imperfeito do modo indicativo.
C) o primeiro verbo encontra-se no presente do subjuntivo, e o segundo, no futuro do pretérito do modo indicativo.
D) ambos os verbos encontram-se no modo subjuntivo.
E) ambos os verbos encontram-se no modo indicativo.
Texto 02 para as questões 13 e 14.
Quando você se sentir sozinho, olhe para a lua e para o sol e veja que eles também estão sozinhos e nem por
isso deixam de brilhar!
Elaine Souza
13. Ao ler o texto, tem-se a certeza de que a autora
A) é uma pessoa pessimista.
B) não sabe admirar a natureza.
C) é consciente de que o brilho do sol depende do da lua.
D) corrobora a ideia de que o brilho independe do momento de solidão.
E) afirma ser a solidão privilégio dos astros.
14. Analisando o trecho: ...olhe para a lua e para o sol e veja que eles também estão sozinhos e nem por isso deixam
de brilhar! pode-se afirmar que o termo
I.
II.
III.

eles substitui os termos sol e lua.
sozinhos concorda com os dois substantivos de gêneros diferentes – lua e sol.
olhe concorda com o termo sozinho.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) todos.

E) nenhum.

15. Analise a charge abaixo.

Sobre ela, é CORRETO afirmar que
A) consta uma palavra grafada incorretamente.
B) é um exemplo de gênero textual, em que se verifica uma intertextualidade.
C) por meio deste gênero textual, o autor leva o leitor a uma conscientização do que ocorre em todos os países.
D) faz inferência a fatos que ocorreram em todos os Congressos Nacionais.
E) induz o leitor a amar o seu país.
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MATEMÁTICA
16. 45 operários realizam um determinado serviço em 84 dias. É CORRETO afirmar que 15 operários realizarão
o mesmo serviço em
A) 152 dias.
B) 185 dias.
C) 252 dias.

D) 285 dias.
E) 120 dias.

17. Um produto custava R$ 2000,00 e sofreu um aumento de 50%. Com a queda das vendas, o comerciante
ofereceu um desconto de 25% sobre o novo preço. Por quanto está sendo vendido o produto?
A) R$ 2.250,00
B) R$ 1.850,00
C) R$ 2.500,00

D) R$ 1.720,00
E) R$ 1.350,00

18. Paulo aplicou 1/ 4 de seu capital em uma empresa A, a juros simples de 3% ao mês, durante 2 meses. Quanto
ao restante do capital, Paulo aplicou na empresa B, a juros simples de 4% ao mês, durante dois meses. Ao
final dos dois meses, Paulo obteve de juros a importância de R$ 600,00. É CORRETO afirmar que o capital
empregado por Paulo importou em
A) R$ 8000,00
B) R$ 6000,00
C) R$ 7000,00
19. Resolvendo a expressão
A) 3/5
B) 0,3
C) 4/5

D) R$ 3500,00
E) R$ 4250,00

1
2

1 6
x
3 5

0,2 x3 obtemos
D) 0,9
E) 2/3

20. A soma da idade de Carlos com a idade de seu irmão é 40 anos. Sabendo-se que a idade do irmão de Carlos é
2/3 da idade de Carlos, é CORRETO afirmar que a idade de Carlos é
A) 16 anos.
B) 18 anos.
C) 20 anos.

D) 22 anos.
E) 24 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A Educação em Saúde Bucal é uma forma de
A) levar informações exatas ao paciente.
B) criar comportamentos ideais, pois, de posse das informações necessárias, o indivíduo adquire hábitos deletérios.
C) estimular o indivíduo a mudanças favoráveis que revertam em benefícios a sua saúde.
D) trabalhar com orientações selecionadas, para que o paciente saiba das indicações do tratamento odontológico.
E) reduzir os números da doença, mesmo sem estimular mudanças favoráveis de comportamento em saúde.
22. Qualquer que seja o tipo de tratamento dentário, é necessário o isolamento do campo operatório para
basicamente garantir a assepsia local e a ausência de umidade. Assinale a alternativa em que constam dois
itens indispensáveis ao isolamento absoluto.
A) Seringa carpule e curetas de dentina.
B) Arco de Ostby e lençol de borracha.
C) Perfurador e sistema de matrizes.
D) Pinça de Brewer e brunidor.
E) Pinça clínica e sonda exploradora.
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23. Além dos cuidados de manutenção, os equipamentos, os instrumentos e o ambiente exigem cuidados diários
de higiene por meio da utilização de materiais de desinfecção e esterilização. Para manter a higiene e a
assepsia do consultório, usam-se diversos produtos químicos. Analise as características para identificar o
produto. “É um desinfetante efetivo, bastante usado em superfícies não metálicas. Em altas concentrações,
também é esporicida. É corrosivo e irrita a pele e a mucosa. Sofre inativação com o calor e o decurso do tempo.”
Trata-se de
A) álcool etílico.
B) glutaraldeído.
C) composto iodado.

D) pastilhas de formalina
E) hipoclorito de sódio.

24. O instrumento indicado para a aplicação de ionômero de vidro e resinas compostas fotopolimerizáveis na
cavidade dental é denominado de
A) seringa Carpule.
B) aplicador de HCa.
C) condensador.

D) seringa Centrix.
E) seringa Luer.

25. Com relação aos riscos ocupacionais, é CORRETO afirmar que
A) as orientações do Ministério da Saúde do Brasil para o controle de infecção na prática odontológica não
incorporaram os conceitos das Precauções Universais e Precauções-Padrão.
B) evitar exposições ocupacionais é uma forma de prevenção secundária da transmissão de patógenos sanguíneos no
ambiente odontológico.
C) no atendimento odontológico, apenas o uso de instrumentos ultrassônicos favorece a ocorrência de respingos.
D) a rotina de trabalho com instrumentos cortocontundentes, num campo restrito de visualização, eleva o risco de lesões
percutâneas.
E) por "Precauções Universais" entende-se o conjunto de precauções, para prevenir a exposição dos trabalhadores dos
serviços de saúde a patógenos transmitidos pelo sangue.
26. Os caninos erupcionam aproximadamente entre
A) 6 a 9 meses.
B) 9 a 10 meses.
C) 10 a 11 meses.
D) 12 a 14 meses.
27. Com relação à anatomia dos dentes decíduos, é CORRETO afirmar que

E) 14 a 24 meses.

A) as raízes dos molares temporários costumam ser fusionadas
B) a polpa é menor que em dentes permanentes.
C) por seguir a morfologia externa do dente, nos molares, haverá uma protuberância pulpar debaixo de cada cúspide.
D) a cor dos dentes temporários é mais branca, daí o nome comum de dentes de leite devido ao maior tempo de
maturação do dente.
E) a raiz distal do primeiro molar temporário inferior apresenta 2 dos 3 condutos existentes em suas duas raízes.
28. Assinale a alternativa que apresenta uma informação incorreta da anatomia bucal.
A) O osso que sustenta o dente é denominado de osso alveolar.
B) O palato pode ser dividido em duas porções, o palato mole e o duro.
C) na porção mediana do freio lingual, abrem-se os ductos das glândulas parótidas.
D) a raiz do elemento dentário é revestida do cemento.
E) Filtro é uma depressão existente no lábio superior.
29. Para dentes anteriores, o grampo de isolamento indicado é o
A) 200.

B) W8A.

C) 26.

D) 205.

E) 211.

30. Constitui vantagem da esterilização em autoclave, quando comparada com a esterilização realizada em
estufa:
A) não corroer instrumental metálico.
B) descolorir tecidos, indicando que o processo de esterilização foi adequado.
C) ser mais rápida.
D) não destruir materiais sensíveis ao calor.
E) ser totalmente eficaz em instrumentais acondicionados em caixas metálicas fechadas.
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