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

2 Você dispõe de quatro 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! 

 



 

Fantasia e Realidade 
 

Na verdade, eu queria ser atriz por causa do Edson Celulari. Não é de hoje que sou vidrada nele. 
Desde os tempos daquele filme Inocência, em que ele era apaixonado pela Fernanda Torres. Morri de inveja dela. 
Várias vezes. Primeiro, no cinema. Depois, de vez em quando, na televisão. (Por que será que a tevê repete tanto os 
filmes?). 

Em Inocência, ele parece um médico de verdade. Nada, que besteira. Muito mais. Médico só cura os 
males do corpo. Ele, com aquele olhar (o olhar dele também já me disse muitas coisas), cura principalmente os 
males da alma. E quando está andando a cavalo? Vontade de pular na garupa, ficar agarradinha nele e sumir no 
mundo. Galopando. 

Quando ele aparece na capa de alguma revista, compro na hora. Deixo perto da minha cama, página 
marcada. Último olhar antes de dormir. 

Uma vez, errei a página. Ano passado, agosto, acho. Reportagem grande sobre Aids. 
Um casal de enfermeiros havia se contaminado com agulhas de injeção, no hospital. Aliás, só a 

mulher era enfermeira. Cuidava dos pacientes aidéticos e havia se contaminado enquanto ________________ as 
seringas. Na hora do amor, contaminou o marido. 

A revista mostrava o casal com dois filhos pequenos. Casal condenado, filhos o quê? Marcados? 
Fiquei sofrendo até a madrugada. A mulher teve de deixar o emprego, o marido também. Salário 

curto, perspectivas anuladas, o ________________ aumentou com a ________________ aos filhos, na escola. 
Ameaça precisando ser eliminada. A mulher, numa última cartada, foi à tevê. Falou, falou. Contou, contou. 
Chorou. 

No dia seguinte, quando tomou o ônibus com os dois filhos foi reconhecida. O poder da televisão. Uma 
a uma, as pessoas saudáveis deixaram o ônibus. Ela, condenada, sobrou com o motorista e dois filhos. Filhos o quê? 

Naquela noite, aquela revista me roubou o sono. Busquei, nas paginas seguintes, a companhia do 
olhar azul do Edson Celulari. Continuei sozinha. O olho dele tava cinzento, sombrio.        

   
(Vivina de Assis Viana – Suzana com Z – in: Quem conta um conto 2, São Paulo, Atual, 1989) 

 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) esterilizava // desespero // perseguição. 
b) esterelizava // dezespero// persiguissão. 
c) esterilizava // dizispero // perseguição. 
d) esterelisava // desespero// persiguissão. 
 
02 - Assinale alternativa em que apresenta a forma correta do plural das palavras terminadas em ão: 
a) televisão – televisões // cidadão – cidadões. 
b) injeção – injeçãos // televisão – televisãos. 
c) cristão – cristões // pão – pães. 
d) cidadão – cidadãos // injeção – injeções. 
 
03 - Analise as afirmativas: 
I – Paroxítonas como “inocência”, “salário” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II – As palavras “última”, “ônibus” e “páginas” são proparoxítonas. 
III – As palavras “tevê”, “aliás” e “até” obedecem a mesma regra de acentuação. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) II e III apenas 
c) I e III apenas 
d) I – II e III 
 
04 - O termo grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente na alternativa: 
a) quando tomou o ônibus; – quando o tomou. 
b) teve de deixar o emprego; – teve de deixá-lo. 
c) deixaram a mulher no ônibus; – lhe deixaram no ônibus. 
d) ameaça precisando ser eliminada. – precisando sê-la eliminada. 
 
05 - Em “o olhar dele também já me disse muitas coisas”. Os parênteses foram empregados no texto para: 
a) indicar um comentário do que se afirma. 
b) expressar emoção. 
c) indicar a interrupção de idéias que o autor começou a exprimir. 
d) realçar ironicamente o que se afirmou no texto. 
 
 
 



 

06 - No triângulo ABC, as medidas indicadas estão em centímetros. Determine o valor de c: 

 

a) 3 3 cm 

b) 6 3 cm 

c) 3 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
07 - Um investidor aplicou R$15000,00 a taxa de 30% ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 80 dias, sob o 
regime de juro simples? Dado: ano 365 dias 
a) R$ 748,50 
b) R$ 854,40 
c) R$ 986,30 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Num triângulo ABC, dois lados medem 10 cm e 6 cm e formam entre si um ângulo de 60º. Calcule a área do 
triângulo ABC: 

a) 
15

3
2

cm² 

b) 15 3 cm² 

c) 30 3 cm² 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - A hipotenusa de um triângulo retângulo tem 25 cm. Determine as medidas dos catetos desse triângulo, 
sabendo que um deles mede 5 cm mais que o outro: 
a) 15 cm e 20 cm 
b) 20 cm e 25 cm 
c) 10 cm e 15 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - A figura mostra, em escala, o formato de um terreno. Pela escala usada, cada 1cm no desenho equivale a 
10m no real. Qual é o perímetro desse terreno? 

 
a) 16 m      c) 160,16 m 
b) 0,16 m     d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Segundo a Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis: 
a) Apenas aos brasileiros natos. 
b) Apenas aos brasileiros naturalizados. 
c) Aos brasileiros e estrangeiros, na forma da lei. 
d) Apenas estrangeiros. 



 

 
12 - Segundo a Lei Complementar nº 239/1998, os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, serão 
criados exclusivamente para as seguintes atividades, exceto: 
a) Secretarias municipais e/ou equivalentes. 
b) Diretorias de órgão e/ou equivalentes. 
c) Assistência de Gabinete. 
d) Supervisão obras e transportes do Município. 
 
13 - Sobre a função gratificada prevista na Lei Complementar nº 239/1998, assinale a INCORRETA: 
a) A função gratificada será instituída para atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência técnicos, 
secretariado e outros similares. 
b) Um mesmo servidor por ter função gratificada e exercer cargo de provimento em comissão. 
c) Somente os funcionários integrantes do quadro efetivo do Poder Executivo e Legislativo serão designados para 
exercer função gratificada. 
d) A criação de função gratificada dependerá da existência de dotação orçamentária para atender as despesas. 
 
14 - Considerando as determinações da Lei Complementar nº 348/2000, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Na avaliação de desempenho, entre outros fatores, será observada a assiduidade do servidor. 
b) Na avaliação de desempenho será observada apenas a disciplina do servidor. 
c) Na avaliação de desempenho será observada apenas a responsabilidade do servidor. 
d) Na avaliação de desempenho apenas será observada a capacidade de iniciativa do servidor. 
 
15 - Quando o cirurgião-dentista realiza uma profilaxia, o que ele está fazendo? 
a) Removendo a placa bacteriana 
b) Obturando um canal 
c) Fazendo uma restauração de amálgama 
d) Polindo uma restauração 

 
16 - Qual a função da atendente de odontologia durante a realização dessa profilaxia? 
a) Preparar a pasta de hidróxido de cálcio 
b) Manipular o amálgama 
c) Sugar e afastar tecidos moles 
d) Polir a restauração 
 
17 - O cirurgião-dentista irá realizar uma restauração no primeiro molar inferior esquerdo utilizando 
isolamento absoluto. Qual o numero do grampo que será usado? 
a) 212    c)    208 
b) 201    d)   209 
 
18 - A melhor maneira de se proteger durante as tomadas de Raio X é a utilização do avental de chumbo. Na 
falta desse acessório, qual a melhor maneira de se proteger? 
a) permanecer atrás do cabeçote do raio  
b) permanecer atrás do paciente 
c) ficar em uma posição ideal entre 90 a 135 graus relacionado com o feixe útil do Raio X 
d) ficar a uma distância mínima de 3,8 metros do aparelho 

 
19 - Dentre os materiais abaixo qual é indicado para proteção do complexo dentino-pulpar: 
a) Cimento de fosfato de zinco 
b) Cimento resinoso 
c) Cimento de hidróxido de cálcio 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
20 - A principal função da matriz é restaurar os contornos e contatos anatômicos dos dentes com cavidades 
proximais. Em relação a matriz é correto afirmar: 
a) Evitar extravasamento de material restaurador a nível gengival 
b) Ela deve ser de fácil colocação e remoção 
c) Permitir a correta restauração do contato proximal 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
21 - Para que serve o instrumental Hollemback? 
a) Para escultura dental 
b) Para obturar canais 
c) Para remoção de tártato 
d) Para clareamento dental 
 



 

22 - O cirurgião dentista irá extrair um segundo molar inferior utilizando fórceps. Qual o numero do 
instrumental que deverá estar na mesa cirúrgica: 
a) 01 
b) 17 
c) 150 
d) 151 

 
23 - Os equipamentos de proteção individual protegem a equipe contra possíveis contaminações. São exemplos de 
EPIs, exceto: 
a) Gorro 
b) Máscara 
c) Luva 
d) Toalha esterilizada 
 
24 - É um exemplo de instrumental  crítico que deve obrigatoriamente ser esterelizado: 
a) Seringa tríplice 
b) Lamina de bisturi descartável 
c) Relfetor 
d) Cureta de Gracey 

 
25 - Sobre o controle de infecção no consultório odontológico podemos afirmar: 
I - Esterilização é o procedimento responsável pela completa destruição de todas as formas de vida microbiana. 
II - Desinfecção é o procedimento responsável pela destruição dos microrganismos na forma vegetativa, que não 
atinge os esporos. 
III - A desinfecção é realizada em superfícies inanimadas. 
IV - Anti-sepsia é o procedimento de tentativa de destruição dos microrganismos em seres animados. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente I está correta 
b) Somente II e IV está correta 
c) Somente III está correta 
d) Todas estão corretas 
 
26 - Há várias maneiras de se esterilizar os instrumentais. Duas das mais populares são as maneiras físicas e as 
maneiras químicas. São exemplos de maneiras físicas de esterilizar os instrumentais: 
a) Autoclave e formol 
b) Estuda e autoclave 
c) Glutaraldeido e PVPI 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
27 - A placa dental é um acumulo de bactérias que se formam sobre o dente, podendo causar doença periodontal 
e cárie. Dentre os fatores abaixo, qual favorece o acumulo de placa bacteriana: 
a) Restauração bem adaptada 
b) Bochecho com flúor 
c) Escovação supervisionada 
d) Dentes apinhados 
 
28 - Durante o procedimento de escovação supervisionada, é comum o uso de substancias evidenciadoras de 
placa bacteriana. Sobre essas substancias é incorreto afirmar: 
a) Existem agentes reveladores de placa que coram de forma diferenciada a placa recém-formada da placa mais 

antiga. 
b) Estes produtos podem causar danos ao tecido periodontal. 
c) Elas auxiliam na identificação das áreas onde existe acumulo de placa bacteriana. 
d) Fucsina é um exemplo de corante para placa bacteriana. 
 
29 - O que é periodontite: 
a) é a inflamação da polpa dentária 
b) é a inflamação dos tecidos de suporte do dente, com perda de inserção conjuntiva e de tecido ósseo 
c) é a inflamação somente da gengiva 
d) todas alternativas estão corretas 

 
30 - É uma maneira de prevenir a cárie dentária: 
a) Não escovar os dentes após as refeições 
b) Abolir o hábito do uso de fio dental 
c) Controlar o consumo de alimentos doces e açucarados entre as refeições 
d) Abolir o controle mecânico da placa bacteriana 


