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1ª PARTE – CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

O sexto sentido das mulheres

Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. 
São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós. Pare para refletir sobre o sexto sentido. Alguém duvida 
que ele exista?

E, como explicar que ela saiba exatamente qual mulher, entre as presentes, em uma reunião, seja 
aquela que dá em cima de você... Ou é a que você dá em cima? E, quando ela antecipa que alguém tem 
algo contra você, que alguém está ficando doente ou que você quer terminar o relacionamento? E, quando 
ela diz que vai fazer frio e manda você levar um casaco? Rio de Janeiro, 40ºC, você vai pegar um avião 
para São Paulo. Só meia-hora de vôo. Ela fala para você levar um casaco, porque "vai fazer frio". Você não 
leva. O que acontece? O avião fica preso no tráfego, em terra, por quase duas horas, depois que você já 
entrou, antes de decolar. O ar condicionado chega a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro!

O  sexto  sentido  não  faz  sentido!  É  a  comunicação  direta  com Deus!  Assim  é  muito  fácil...As 
mulheres  são  mães!  E  preparam,  literalmente,  gente  dentro  de  si.  Será  que  Deus  confiaria  tamanha 
responsabilidade a um reles mortal? E não satisfeitas em ensinar a vida, elas insistem em ensinar a vivê-la, 
de forma íntegra, oferecendo amor incondicional e disponibilidade integral.  Fala-se em "praga de mãe", 
"amor de mãe", "coração de mãe"... Tudo isso é meio mágico... Talvez ele tenha instalado o dispositivo 
"coração  de  mãe"  nos  "anjos  da  guarda"  de  seus  filhos  (que,  aliás,  foram  criados  à  sua  imagem  e 
semelhança).

As mulheres choram, vazam ou extravasam? Homens também choram, mas é um choro diferente. 
As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar, um não sei quê de fragilidade, um não 
sei quê de amor, um não sei quê de tempero divino, que tem um efeito devastador sobre os homens... É 
choro feminino; é choro de mulher... Já viram como as mulheres conversam com os olhos? Elas conseguem 
pedir uma à outra para mudar de assunto com apenas um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico com 
outro  olhar.  E  apontam  uma  terceira  pessoa  com  outro  olhar.  Quantos  tipos  de  olhar  existem?  Elas 
conhecem todos... Parece que freqüentam escolas diferentes das que freqüentam os homens! E é com um 
desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!

O amor leva as mulheres para perto de Deus... já que ele é o próprio amor. Por isso, dizem "estar 
nas nuvens", quando apaixonadas. Com todo esse amor de mãe, esposa e amiga, elas ainda são mulheres 
a maior parte do tempo. Mas elas são anjos depois do sexo-amor. É nessa hora que elas se sentem o 
próprio amor encarnado e voltam a ser anjos. E levitam. Algumas até voam. Mas os homens não sabem 
disso. E nem poderiam... Porque são tomados por um encantamento que os faz dormir nessa hora.

Luis Fernando Sabino

01. Sobre o texto é correto afirmar:
a) Pode  ser  considerado  como  uma  crônica  comentário,  uma  vez  que  predomina  a  linguagem 

conotativa;
b) É uma crônica narrativa, pois apresenta personagens ficcionais;
c) É uma crônica filosófica em que se trabalha o texto como pretexto para uma análise da vida humana;
d) Pode ser considerado como uma crônica argumentativa, pois fundamenta a opinião do autor dentro 

de uma tensão dramática.
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02. São características da crônica, exceto:
a) Registra o circunstancial, o episódio, o efêmero.
b) Deve ser escrita numa linguagem leve, comunicativa, informativa.
c) Desenvolve-se através de períodos curtos e linguagem enxuta.
d) Apresenta tensão dramática em torno de personagens ficcionais.

03. Observe o fragmento:
“Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. São 
espiãs.”
Sobre os termos, em destaque, podemos afirmar:

I- Representam elementos coesivos na estrutura textual.
II- São, respectivamente: uma catáfora – elemento predissente; uma anáfora – elemento remessivo e uma 

elipse.
III- Representam: uma hiperônimo – termo substitutivo; um hipônimo – termo predissente; uma anáfora – 

termo predissente.

Estão corretas as assertivas:
a) I, II e III
b) I e II, somente
c) II e III, somente
d) I e III, somente

04. Veja o fragmento:
“E preparam, literalmente, gente dentro de si.”

O uso da vírgula justifica-se pela mesma regra em:
a) Ele não consegue, por exemplo, dirigir sozinho.
b) Comprou sapato, e meias, e bolsa.
c) O homem, que é mortal, retorna ao pó.
d) Creio, afirmou Antônio, que este é um caso perdido.

05. Em: “E é com um desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens.” Temos:
a) Oxímoro
b) Eufemismo
c) Hipálage
d) Hipérbole

06. Marque a alternativa em que o uso da colocação pronominal corresponda à norma culta.
a) Enquanto se espera o vôo, bebe-se algo.
b) Enquanto se espera o vôo, se bebe algo.
c) Enquanto espera-se o vôo, bebe-se algo.
d) Enquanto espera-se o vôo, se bebe algo.

07. A crônica de Fernando Sabino foi de encômios às mulheres. O termo em destaque, significa:
a) Elogios
b) Críticas
c) Comentários
d) Sarcasmos
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08. “E é desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!”
A alternativa em que a separação silábica está correta, é:

a) gra- tu- i- to
b) ca- mio- nei- ro
c) nu- clei- co
d) i- tu- iu- ta- ba

09. “As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar.” O termo em destaque é:
a) Pronome adjetivo indefinido.
b) Advérbio de intensidade.
c) Pronome relativo.
d) Pronome substantivo indefinido.

10. “Talvez ele tenha instalado o dispositivo “coração de mãe” (...) (foram criados à sua imagem e 
semelhança)”
O uso do acento grave está correto, exceto em:

a) Vendo à vista.
b) Usava bigode à Hitler.
c) O homem foi ferido à bala.
d) Ficaram à contemplar tamanha beleza.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. A direção da Singer resolveu premiar os funcionários que têm pelo menos 10 anos de empresa. 
O Sr.  Carlos trabalha no departamento pessoal.  O funcionário mais antigo do departamento 
pessoal tem 11 anos de empresa. Com base nisso é CORRETO afirmar que:

a) o Sr. Carlos tem direito ao prêmio.
b) o Sr. Carlos pode ganhar o prêmio.
c) Há somente 1 funcionário no departamento pessoal com direito ao prêmio.
d) o Sr. Carlos não tem direito ao prêmio.

12. Na página 10 de um livro está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 11 é falsa. Na 
página 11, deste mesmo livro, está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 10 é falsa. 
Fazendo a análise das duas frases para verificar a veracidade das mesmas temos um caso de:

a) Paradoxo
b) Contradição
c) Silogismo
d) Tautologia

13. 2 está para 130, assim como 4 está para 646. Logo, 3 está para:
a) 93
b) 131
c) 43
d) 63
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14. Mamãe fez um bolo para o café da manhã, mas uma das crianças -  André,  João e Carlos – 
comeu todo o bolo. Indagados sobre quem comeu o bolo André disse: Eu não comi o bolo! João 
disse: Um de nós o comeu, mas não fui eu! Carlos disse: Pelo menos um deles, André ou João, 
estão dizendo a verdade. Como mamãe sabia que André e Carlos não estavam ambos dizendo a 
verdade, ela descobriu quem foi o comilão. Assim, o comilão foi:

a) Carlos
b) João
c) André
d) André e João

15. Sejam p e q duas proposições. Considere a seguinte tabela de valores lógicos:

p q p → q q → p (p → q)٨((~p) → (~q))

V V V V

V F F V

F V V F

F F V V

O preenchimento CORRETO da tabela, obedecendo a ordem de cima para baixo, é:
a) V, V, F, F
b) V, F, F, V
c) V, F, F, F
d) V, F, V, F

16. Três pessoas foram presas acusadas de espionagem. Uma delas sempre dizia a verdade, a outra 
sempre mentia e a outra era o espião. Segue abaixo a declaração de cada uma delas:

Pessoa 1: Eu sou o espião!
Pessoa 2: É verdade!          
Pessoa 3: Eu não sou o espião!

A partir dessas declarações podemos concluir que:
a) A pessoa 1 falou a verdade.
b) A pessoa 3 é o espião.
c) A pessoa 1 mentiu e a pessoa 2 não é o espião.
d) A pessoa 2 é o espião.

INFORMÁTICA

17. No Windows XP com a janela do Windows Explorer aberta, um operador executou os seguintes 
comandos:

I) Selecionou o arquivo FUNCIONÁRIO.DOC na pasta EMPRESA existente no driver C:;
II) Executou o atalho de teclado <CTLR> + C;
III) Selecionou a pasta DOCUMENTOS existente no driver C:;
IV) Executou o atalho de teclado <CTLR> + V;
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Com relação ao arquivo FUNCIONÁRIO.DOC, esse operador realizou a operação:

a) Substituir
b) Excluir
c) Copiar
d) Mover

18. São exemplos de softwares para navegação na internet, EXCETO:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Google Chrome
d) Microsoft Office Outlook

19. Durante a edição de um texto elaborado no Microsoft Word 2007, o operador pressiona a tecla 
<CTRL> + U. Ao fazer isto ele pretende:

a) Inserir uma tabela
b) Localizar e substituir um texto no documento
c) Configurar a página
d) Inserir um link para uma página da web

20. Observe a figura abaixo:

Com relação a planilha  Excel, exibida acima, podemos afirmar que o resultado da fórmula na 
célula C5, será:

a) 42
b) -24
c) 24
d) -42
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21. Uma Intranet é:
a) Uma rede de computadores pública
b) Uma rede de computadores privada
c) Uma rede mundial de computadores com acesso a internet
d) É o mesmo que Extranet

22. A Ferramenta Formatar Pincel  do Microsoft Word 2007, serve para:
a) Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro
b) Copiar o texto selecionado para área de transferência
c) Aplicar cores ao texto selecionado
d) Inserir imagem

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. A Profilaxia tem por finalidade:
a) Promover o clareamento dentário..
b) Remover placa bacteriana e manchas
c) Remover gengivite.
d) Aplicar selante. 

24. Na Educação em Saúde Bucal os seguintes meios de prevenção devem ser recomendados aos 
pacientes, exceto:

a) Uso de fio ou fita dental nas áreas de contato entre os dentes.
b) Uso de dentifrícios sem flúor.
c) Redução do consumo de carboidratos
d) Higiene bucal com escova e fio dental.

25. Com relação as substâncias evidenciadoras de placa bacteriana marque a opção correta.
a) Estas substâncias removem a placa bacteriana.
b) Promovem danos ao periodonto.
c) Eritrosina e manitol são exemplos dessas substâncias.
d) Estes agentes constituem meios de se avaliar a eficácia da técnica de escovação. 

26. Sobre as competências do Auxilar em Saúde Bucal marque a opção da seqüência correta:
( ) Promover isolamento do campo operatório.
( ) Proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico.
( ) Realizar inserção e condensação de substância restauradora.
( ) Manipular materiais de uso odontológico.

a) F F V V
b) V V F F
c) V V F V
d) F V F V

27. O Flúor é um dos métodos de prevenção à cárie. Assinale os métodos sistêmicos de aplicação 
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do flúor:

a) Sal fluoretado, água fluoretada e comprimido de flúor.
b) Comprimido fluoretado, sal fluoretado e gel fluoretado.
c) Gotas de flúor, gel fluoretado e verniz fluoretado.
d) Bochecho, verniz e pasta de dente.

28. Uma  cavidade  situada  na  face  oclusal  de  um  segundo  pré-molar  inferior  esquerdo  é 
denominada:

a) Classe 1 no 45.
b) Classe 2 no 25.
c) Classe 1 no 15.
d) Classe 2 no 35.

29. Para a realização de uma exodontia do primeiro molar permanente superior esquerdo, o Auxiliar 
em Saúde Bucal deverá preparar uma bandeja com os seguintes instrumentais:

a) Seringa carpule, sindesmótomo, fórceps nº 17, cureta apical, porta-agulha.
b) Alavanca reta, sindesmótomo, fórceps nº 18R, cureta apical.
c) Seringa carpule, sindesmótomo, fórceps nº 18L, cureta apical,porta-agulha.
d) Alavanca apical, porta agulha, cureta apical, fórceps nº 151.

30. Os bochechos com solução fluoretada não são recomendados para:
a) Crianças menores de cinco anos.
b) Hipertensos.
c) Diabéticos.
d) Gestantes.

31. O cirurgião-dentista solicita ao Auxiliar em Saúde Bucal que registre a ausência do elemento 54. 
Qual elemento dentário deve ser registrado como ausente no odontograma?

a) Segundo molar decíduo inferior direito.
b) Primeiro molar inferior direito.
c) Segundo molar decíduo superior esquerdo.
d) Primeiro molar decíduo superior direito.

32. Durante  o  processamento  radiográfico  a  seqüência  correta  para  a  revelação  do  filme 
radiográfico é:

a) Revelação, fixação, banho de interrupção e secagem.
b) Revelação, banho de interrupção, fixação, lavagem e secagem.
c) Revelação,secagem, fixação e lavagem.
d) Fixação, banho de interrupção, revelação, lavagem e secagem.

33. São técnicas de escovação dental:
a) Bass; Fones;Starkey.
b) Stillmann; Bass; Roth.
c) Fones;Roth; Stillmann.
d) Bass; Fones; Eagle.

34. Relacione cada instrumental abaixo à sua finalidade: 
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I- Sonda milimetrada
II- Broca
III- Alavanca
IV- Espátula Hollemback

( ) Instrumento destinado a luxar e desalojar um dente ou uma raiz dentária.
( ) Serve para medir a profundidade das bolsas periodontais.
( ) Remove o tecido cariado.
( ) Instrumento necessário para a escultura de uma restauração de amálgama.

A seqüência correta é :
a) I-III-IV-II
b) II-IV-I-III
c) IV-III-I-II
d) III-I-II-IV

35. No  preparo  de  uma  cavidade  ocluso-distal  no  26,utilizando  o  amálgama  como  material 
restaurador é indispensável o uso de:

a) Condensador angulado nº 3 e tira de aço.
b) Adaptador.
c) Brunidor e tira de aço.
d) Porta matriz com matriz de aço 

36. Material dentário que pode ser utilizado como capeador pulpar:
a) Cimento endodôntico.
b) Cimento à base de hidróxido de cálcio.
c) Cimento de fosfato de zinco. 
d) Fluoreto de sódio.

37. Quanto à correta utilização dos materiais no ambiente de atendimento, pode-se afirmar que:
a) Os tubetes de anestésicos utilizados devem passar por processo de desinfecção química para posterior 

utilização.
b) Os materiais pérfuro-cortantes devem ser descartados em sacos plásticos brancos com identificação e 

separado dos demais materiais.
c) As luvas de látex devem ser embaladas e autoclavadas.
d) Materiais  descartáveis,  tais  como sugadores,  máscaras,  luvas,  gazes,  devem ser  desprezados em 

sacos de lixo com rótulo de “material contaminado”.

38. Procedimento que elimina  microorganismos na  forma vegetativa,  excetuando-se  os  esporos 
bacterianos é denominado:

a) Desinfecção.
b) Profilaxia.
c) Esterilização.
d) Destilação.

39. Em relação à manutenção do equipamento odontológico, assinale a alternativa correta:
a) O nível do reservatório de água destilada deve ser monitorado mensalmente.

b) A cadeira odontológica deve ser lubrificada diariamente.
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c) As canetas de alta rotação devem ser lubrificadas diariamente ou a cada turno.
d) A seringa tríplice deve ser autoclavada e lubrificada diariamente.

40. São considerados métodos de prevenção da cárie dental , EXCETO:
a) Fluoretação das águas de abastecimento público.
b) Controle mecânico da placa bacteriana.
c) Uso racional de carboidratos na dieta.
d) Utilização de materiais restauradores de qualidade 

41. Os agentes de união,  conhecidos como sistemas adesivos,  são utilizados por qual  material 
dentário abaixo ?

a) Óxido de zinco e eugenol.
b) Resina composta.
c) Ionômero de vidro.
d) Godiva.

42. São materiais restauradores:
I– Pasta zinco enólica
II- Resina composta
III- Ionômero de vidro
IV– Amálgama 

Estão corretos os itens:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e I.
c) Apenas II, III e IV.
d) Apenas I, III e IV.

43. São materiais utilizados para moldagem em odontologia, EXCETO:
a) Elastômeros à base de silicona
b) Alginato.
c) Ionômero de vidro.
d) Godiva. 

44. No trabalho a quatro mãos, o Auxiliar em Saúde Bucal deve :
a) Realizar a remoção de indutos e placas.
b) Remover restaurações antigas com a baixa rotação.
c) Realizar a medição de bolsas periodontais.
d) Acionar o aparelho fotopolimerizador em restaurações de resina fotopolimerizável.

45. A descontaminação dos artigos utilizados no consultório odontológico poderá ser realizada:
a) Em autoclave.
b) Em estufa.
c) Superficialmente com um pano embebido em clorexidina a 0,12%.
d) Através de imersão completa dos artigos em soluções desinfetantes.

46. Existem normas de coleta e armazenamento para os resíduos produzidos em odontologia, tendo 
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em vista a proteção da equipe que os manipula, bem como a proteção do meio ambiente. Dessa 
forma, os recipientes utilizados para acondicionar os resíduos de amálgama e mercúrio devem 
conter: 

a) Álcool, devido seu alto poder desinfetante.
b) Sabão bactericida.
c) Água, devido à toxicidade do mercúrio.
d) Hipoclorito de sódio para eliminar os vapores de mercúrio.

47. Qual equipamento de proteção é indispensável para a lavagem de instrumentais contaminados? 
a) Avental. 
b) Óculos.
c) Luvas de borracha.
d) Máscara de procedimento.

48. Para a realização da profilaxia que antecede a aplicação de selantes oclusais, utiliza-se de:
a) Pasta profilática e espátula.
b) Escovas de Robson e pedra pomes.
c) Taças de borracha e condicionador ácido.
d) Escova de Robson e clorexidina a 0,1%.

49. Em odontologia, durante a utilização de um aparelho de Raios X, é correto afirmar:
a) Os profissionais da equipe devem segurar o filme em posição para realizar corretamente a técnica.
b) Radiografias de rotinas podem ser realizadas sem nenhuma justificativa clínica. 
c) Utilizar medidas de proteção ao paciente como: filmes ultra-rápidos, protetor para a tireóide e avental 

de chumbo.
d) Utilizar filmes ultra-rápidos somente para gestantes.

50. São processos físicos de esterilização:
a) Estufa e autoclave. 
b) Forno de Pasteur e água destilada.
c) Povidine e formol.
d) Autoclave e formaldeido.

51. Os EPI’s (equipamentos de proteção individual) devem ser utilizados:
a) Somente pelo dentista.
b) Por toda equipe de saúde bucal e por todos os pacientes indiscriminadamente.
c) Pelo dentista e pelo paciente portador de doença infecto-contagiosa.
d) Pelo dentista e seu auxiliar.

52. Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal as seguintes atividades,com EXCEÇÃO de: 
a) Realizar suas atividades de forma autônoma.
b) Revelar e montar radiografias intra-orais.
c) Instrumentar o Cirurgião-Dentista junto à cadeira odontológica.
d) Realizar seu trabalho sempre sob a supervisão do CD ou THD.
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