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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Capitu 
 
 Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta 
_________ olhar para trás; ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa. 
Caminhei para ela;naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta: 
 – Que é que você tem? 
 – Eu? Nada. 
 – Nada, não; você tem alguma cousa. 
 Quis _________ que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez 
ia sair, com certeza, pela borá fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e 
cheia, apertada em um vestido de ________, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as 
pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz 
reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes,eram curadas 
com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-
as sem mácula.Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. 
 – Que é que você tem? Repetiu. 
 – Não é nada, balbuciei finalmente. 
 E emendei logo: 
 – É uma notícia. 
 – Notícia de que? 
 Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se 
consternasse, é que realmente gostava de mim; se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e 
rápido; senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não seu como... 
 – Então? 
 – Você sabe... 
 Nisto olhei para ao muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando... Vi uns 
riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto, e dei um passo. 
Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e 
apagou o escrito.Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. 

Assis, Joaquim Maria Machado de. “Capitu” In: Dom Casmurro. 8ª ed. São Paulo, Ática, 1978. P. 25-26. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) fez-a – insistir – xita.      c) fez-a – ensistir – chita. 
b) fê-la – insistir – chita.      d) fê-la – incistir – xita. 
 
02 - “Naturalmente levava o gesto mudado...” (1º parágrafo). O que levou o narrador a essa conclusão foi: 
a) O fato de Capitu ter-se encostado ao muro.   c) A inquietação de Capitu. 
b) O rumor da porta.      d) A inscrição que ele viu no muro. 
 
03 - Analise as afirmativas referente a acentuação gráfica: 
I - As paroxítonas ofícios, águas e notícia são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II - As palavras mácula, cálculo e rápido são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
III - Os monossílabos trás, pé e quê são acentuados por serem tônicos e terminados em a(s) e e. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.    c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
04 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras e assinale a correta: 
a) A palavra gesto no 1º parágrafo significa fisionomia, semblante, feição. 
b) As palavras passo e paço são homônimas homófonas assim como acender – ascender. 
c) A palavra desbotado (5º parágrafo) tem como antônimo descorado. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
 
05 - Lucas está posicionado num ponto de onde observa o topo de um edifício segundo um ângulo de 30º em 
relação à horizontal. Ao se aproximar 15 m do edifício, Lucas passa a observar o topo deste, segundo um ângulo 
de 60º em relação à horizontal. Considerando que Lucas tem estatura de 1,75 m e que entre ele e o edifício o 
terreno é regular e plano, é correto afirmar que a altura do edifico é de, aproximadamente: 
Dado: tg 30º = 0,57 e tg 60º = 1,73 
a) 11 m. 
b) 12,75 m. 
c) 14,5 m. 
d) 16,25 m. 
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06 - Um reservatório tem formato cilíndrico e altura medindo o dobro do diâmetro da base. Sabe-se que este 
reservatório tem capacidade para armazenar 100,48 mil litros de água. A medida do raio da base deste 
reservatório é: 
Dado: π = 3,14 
a) 1 m.        c) 4 m. 
b) 2 m.        d) 8 m. 
 
07 - Ana Cláudia aplicou um determinado capital, que foi acrescido de juros simples durante 9 meses, elevando-
se a R$ 3291,50. Caso Ana Cláudia tivesse aplicado o mesmo capital, sujeito à mesma taxa, por 16 meses, o 
montante ao final desse período seria de R$ 3596,00. O capital aplicado por Ana Cláudia e a taxa de juros anual 
são, respectivamente: 
a) R$ 2500,00 e 15%.      c) R$ 3000,00 e 12%. 
b) R$ 2750,00 e 20%.      d) R$ 2900,00 e 18%. 
 
08 - Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Andirá: 
I- O Município de Andirá é um grande potencial agrícola onde predomina o latifúndio em propriedades com 
área média de 40,00 ha por lote. 
II- Dentre outras, as principais culturas do município são: soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, banana e outros. 
III- Andirá já é um dos grandes centros de piscicultura do Brasil, com dezenas de produtores e mais e uma 
centena de tanques de criação de peixes. 
De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas.    c) Uma afirmativa está correta. 
b) Duas afirmativas estão corretas.     d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
09 - No calendário histórico brasileiro, uma data chama a atenção, é o dia 21 de Abril. Qual destes fatos NÃO 
ocorreu nesta data? 
a) Em 1.500 – Chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro. 
b) Em 1.792 – Enforcamento de Tiradentes no Rio de Janeiro. 
c) Em 1.960 – Inauguração da Cidade de Brasília por Juscelino Kubitscheck. 
d) Em 1.985 – Falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
 
10 - Os procedimentos odontológicos são divididos em procedimentos não críticos, semi-críticos e críticos, de 
acordo com o grau de contaminação que o procedimento oferece. Como o auxiliar deve estar paramentado: 
a) Gorro, máscara, óculos de proteção, luvas, jaleco e sapatilhas 
b) Gorro, máscara, óculos de proteção, luvas e jaleco 
c) Gorro, mascara, luva e jaleco 
d) Gorro, mascara, luva, jaleco e sapatilhas 

 
11 - Alguns consultórios odontológicos ainda utilizam o calor seco (estufa) como esterilização dos instrumentais. 
Qual o ciclo de esterilização recomendado pela ANVISA para este método de esterilização: 
a) 180º C em 1 hora 
b) 160º C em 2 horas 
c) 160º C em 1 hora 
d) 180º C em 2 horas 

 
12 - A aplicação tópica de flúor é um importante meio de prevenção da cárie dentária. Como deve ser feita a 
aplicação tópica de flúor em crianças menores que 04 anos? 
a) Bochechos com flúor supervisionados 
b) Aplicação de flúor gel em moldeiras 
c) Aplicação de flúor gel com hastes de algodão 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
13 - Será realizado uma restauração de amálgama ocupando as faces mesial e oclusal do elemento 16. Quais 
instrumentais deverão ser selecionados para o procedimento? 
a) Broca 1012, condensador, esculpidor, cureta Gracey 
b) Broca 245, condensador, esculpidor, porta-matriz com matriz metálica 
c) Broca 01, condensador, porta-matriz com matriz metálica e lima k-flex 
d) Todas estão corretas 

 
14 - Antes de um procedimento cirúrgico, é comum fazer-se a antissepsia da pele do paciente com pvpi, mas 
alguns pacientes são alérgicos ao iodo, componente desta fórmula. Neste caso, qual o material de escolha para 
que se realize a antissepsia do paciente com alergia ao pvpi: 
a) Álcool glicerinado       c) Glutaraldeido a 2% 
b) Álcool 70        d) Clorexidina a 2% 
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15 - São atribuições de uma ACD, exceto: 
a) Confecção de isolamento absoluto 
b) Orientar os pacientes sobre higiene bucal 
c) Marcar consultas 
d) Organizar fichas clínicas 

 
16 - É comum na rotina odontológica, como meio de diagnóstico, o uso de radiografias bucais. São técnicas 
radiográficas usadas rotineiramente com o aparelho de Raio X do consultório, exceto: 
a) Radiografia periapical 
b) Radiografia panorâmica 
c) Radigrafia oclusal 
d) Radiografia interproximal 

 
17 - Cirurgião-dentista irá realizar uma restauração estética definitiva no dente 12. Qual tipo de material 
restaurador será usado? 
a) Amálgama 
b) IRM 
c) Cimento de ionômero de vidro convencional 
d) Resina composta 
 
18 - Quando deve ser feita a assepsia de todo o consultório: 
a) Antes do primeiro paciente ser atendido 
b) Após o atendimento do último paciente 
c) A cada troca de paciente 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
19 - Qual material é utilizado para se realizar uma moldagem anatômica para prótese total: 
a) Hidróxido de cálcio 
b) Alginato 
c) Fosfato de zinco 
d) Resina acrílica 
 
20 - Como é o nome do utensílio onde é espatulado o material para a moldagem anatômica de uma prótese total: 
a) Gral e espátula 
b) Bandeja e espelho 
c) Espátula e pote dapen 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
21 - Ao vazar um modelo de um preparo para prótese fixa, qual é o tipo de gesso recomendado: 
a) Gesso pedra 
b) Gesso comum 
c) Gesso especial ou tipo V 
d) Gesso amarelo 
 
22 - O cirurgião dentista realizou um preparo cavitário de média profundidade e restaurará a cavidade com 
resina composta fotoativada. Qual material forrador você oferecerá a ele? 
a) Amálgama 
b) Cimento de Hidróxido de cálcio 
c) Cimento de fosfato de zinco 
d) MTA 
 
23 - Deve ser depositado no lixo de contaminados os seguintes itens, exceto: 
a) Agulhas descartáveis 
b) Laminas de bisturi 
c) Agulhas de sutura 
d) Toalha de papel 
 
24 - Sobre a limpeza do consultório odontológico é incorreto afirmar: 
a) Deve-se limpar as paredes de cima para baixo, em sentido único. 
b) O piso deve ser limpo a partir da porta em direção ao fundo da sala clínica. 
c) Deve-se afastar os móveis e os equipamentos. 
d) Deve-se limpar a bancada e em seguida o piso. 
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25 - São instrumentais utilizados em cirurgia, exceto: 
a) Sindesmótomo 
b) Alavanca bandeirinha 
c) Porta-agulha 
d) Cureta de dentina 
 
26 - Qual o número do fórceps a ser usado pelo cirurgião-dentista quando for realizar uma exodontia do 
elemento 14? 
a) 18 R 
b) 01 
c) 150 
d) 151 
 
27 - Sobre a manipulação do cimento de ionômero de vidro é correto afirmar: 
a) A placa de vidro deve estar fria e úmida para facilitar a manipulação. 
b) O ionômero estará pronto para ser inserido na cavidade quando tiver o aspecto de brilho úmido. 
c) Quanto maior for a cavidade, maior deve ser a quantidade de pó e menor deve ser a quantidade de liquido da mistura. 
d) Todas estão corretas. 
 
28 - São formas de apresentação de materiais fluoretados, exceto: 
a) Silanos 
b) Verniz 
c) Gel 
d) Dentrifício 
 
29 - São instrumentais que devem estar na bandeja clínica para restauração de resina composta, exceto: 
a) Espátula de titânio 
b) Pinça goiva 
c) Pinça clínica 
d) Aplicador de hidróxido de cálcio 
 
30 - Cirurgião-dentista realizou uma restauração no primeiro molar inferior direito decíduo e pediu para que 
você anotasse na ficha clínica. Qual o número do dente a ser anotado? 
a) 84 
b) 74 
c) 54 
d) 64 
 







