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1ª Parte – Português  
 
 
Leia o texto para responder às questões de números 01 a 
02. 
 
Inútil  
 
[...]  
 
A gente faz carro e não sabe guiar 
A gente faz trilho e não tem trem prá botar 
A gente faz filho e não consegue criar 
A gente pede grana e não consegue pagar 
 
Inútil 
A gente somos inútil  
 
A gente faz música e não consegue gravar 
A gente escreve livro e não consegue publicar 
A gente escreve peça e não consegue encenar 
A gente joga bola e não consegue ganhar 
 
[...]  
 
Roger Rocha Moreira. Inútil. Intérprete: Ultrage a rigor. In: Nós 
vamos invadir sua praia. WEA, 1985.  
 
01. Essa letra mostra situações não realizadas. O que 
impede que elas aconteçam?  

 
a) A letra fala das dificuldades que enfrentamos para 

realizar nossos sonhos. Por mais que tenhamos 
vontade, há muitos obstáculos a serem superados.  

b) O sistema do governo impede que os 
trabalhadores mudem de posição social.  

c) A falta de democracia é um obstáculo que pode 
ser superado facilmente quando a população se 
une.  

d) O aumento do desemprego que interfere 
diretamente nas atitudes de cada um.  

e) A letra fala da incapacidade humana diante de 
seus sonhos. Por mais que o homem queira 
superar seus obstáculos não conseguirá.  

 
02. Segundo a norma padrão, em que número e pessoa 
deve ser flexionado o verbo que acompanha a expressão 
“a gente”?  

 
a) Primeira pessoa do singular. 
b) Segunda pessoa do singular. 
c) Terceira pessoa do singular.  
d) Primeira pessoa do plural. 
e) Segunda pessoa do plural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 
04. 
 
Lombada  
 
O computador, ao contrário do que se pensava, não 
salvará as florestas. Dizem que com o computador 
aumentou o uso do papel em todo o mundo, e não apenas 
porque a cada novidade eletrônica lançada no mercado 
corresponde um manual de instrução, sem falar numa 
embalagem de papelão. O computador estimula as 
pessoas a imprimirem coisas. Como hoje qualquer um 
pode ser editor, paginador e ilustrador sem largar o mouse, 
a tentação de passar sua obra para o papel é quase 
irresistível. E nada dá uma impressão de permanência 
como a impressão, ainda mais uma tela ondulante que 
pode desaparecer com o mero toque numa tecla errada. 
Mesmo forrando a proverbial gaiola do papagaio um papel 
impresso tem mais nobreza e perenidade que qualquer 
cristal líquido. 
 
Um livro está operacional no momento que você o abre. 
Um disquete não substitui um livro. Um disquete dentro de 
um drive, dentro de um módulo acoplado a um monitor, 
desde que seja compatível, substitui um livro. Ninguém 
jamais lhe perguntará que disquetes você levaria para uma 
ilha deserta. Para o disquete valer um livro, você teria que 
viajar com um computador e a ilha teria que ter uma usina 
elétrica ou um revendedor de pilhas, o que a 
descredenciaria como deserta e invalidaria a enquete. 
 
Mas desconfio que o que salvará o livro será o supérfluo, o 
que não tem nada a ver com conteúdo ou conveniência. 
Até que lancem disquetes com cheiro sintetizado, nada 
substituirá o cheiro de papel e tinta nas suas duas 
categorias inigualáveis, livro novo e livro velho. E nenhuma 
coleção de disquetes ornamentará uma sala com o calor e 
a dignidade de uma estante de livros. A tudo que falta ao 
admirável mundo da informática, da cibernética, do virtual 
e do instantâneo acrescente-se isso: falta lombada. No fim 
o livro deverá sua sobrevida à decoração de interiores. 
 
Seja como for, as florestas estão condenadas. 
 

(O Estado de S.Paulo, 2/11/1997) 
 
03. Qual é o ponto de vista defendido pelo cronista?  
 

a) O de que o computador não substituirá o papel ou 
o livro.  

b) O de que os disquetes substituirão os papeis.   
c) O de que o computador pode ser usado em 

qualquer lugar.  
d) O de que a popularização do computador 

aumentará o consumo de papel.  
e) O de que os livros atualmente são menos 

necessários do que os disquetes, e no futuro só 
servirão para decoração de interiores.  

 
04. A afirmativa incorreta, de acordo com o texto, é:  

 
a) Os argumentos são apresentados de forma 

pessoal e subjetiva, em linguagem artística.  
b) Os argumentos são apresentados de forma 

impessoal, objetiva, em linguagem jornalística.  
c) Em “Mas desconfio que o que salvará o livro” o 

cronista se coloca explicitamente na crônica, 
estabelecendo uma ligação direta com o leitor.   
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d) No último parágrafo, o cronista conclui o texto com 
um argumento surpreendente, sem relação com a 
numeração de vantagens e desvantagens do 
computador e do livro.  

e) ... dentro de um módulo acoplado a um monitor, 
desde que seja compatível, substitui um livro... (2º 
parágrafo) A palavra que tem o mesmo sentido da 
palavra em destaque é unido.  

 
Leia os versos do poema de Cora Coralina para responder 
às questões de 05 a 08.   
 
Agradecimento  
 
Fazei, senhor, com que as sobras das mesas fartas 
sejam levadas em vosso nome 
àqueles que nada têm 
e que a códea largada na abundância, 
nunca seja lançada com desprezo. 
Haverá sempre uma boca faminta à sua espera. 
Graças, Senhor, pelo primeiro semeador 
que lançou a primeira semente na terra 
e pelo homem que amassou,levedou e cozeu o primeiro 
pão. 
Graças, meu Deus, por essa bandeira branca de Paz 
que traz a certeza do pão. 
Graças mil vezes que os Livros Santos 
escrevem e confirmam 
a palavra generosa e suave: Pão. 
 

Cora Coralina. Meu livro de cordel. São Paulo: Global, 1997.  
 
05. A afirmativa incorreta, de acordo com o texto, é: 

 
a) O poema é uma espécie de prece em que o eu 

lírico faz um pedido e agradecimentos.  
b) O eu lírico deseja que as pessoas abastadas 

saibam dividir o alimento com os menos 
favorecidos, sem que haja desperdícios.  

c) No poema há um agradecimento pelo primeiro 
homem que semeou o grão pelo que cozinhou o 
pão, bem como a paz que assegura o alimento.  

d) Sintaticamente, o termo a quem o eu lírico dirige 
seu apelo ou sua súplica é chamado de aposto.  

e) O sujeito da locução verbal sejam levadas é 
paciente.  
 

06. Sejam levadas em vosso nome...  
 

O adjunto adverbial destacado denota uma circunstância 
de:  

 
a) Modo 
b) Intensidade  
c) Lugar  
d) Causa 
e) Afirmação 

 
07. Em “àqueles que nada têm” a função sintática dos 
termos em destaque é respectivamente:  

 
a) Objeto indireto e objeto direto.  
b) Predicativo do sujeito e objeto indireto.  
c) Objeto indireto e objeto indireto. 
d) Objeto direto e objeto indireto.  
e) Complemento nominal e aposto.  

 
 
 

08. A função sintática do termo destacado em “Graças, 
Senhor, pelo primeiro semeador” é a mesma exercida 
pelo termo destacado na seguinte alternativa:  

 
a) ... que traz a certeza do pão.  
b) ... a palavra generosa e suave:Pão.  
c) Fazei, Senhor, com que as sobras das mesas 

fartas ...  
d) Haverá sempre uma boca faminta a sua espera 

...  
e) Graças, meu Deus, por essa bandeira branca ...  

 
 
Leia este trecho de uma crônica sobre as desventuras de 
um mágico fracassado:  
 

Depois de passar alguns dias na cadeia – onde se 
tornou popular entre os presos pelo seu hábito de tirar 
cigarros acesos detrás de suas orelhas – [o mágico] foi 
posto em liberdade [...]  

 
Luís Fernando Veríssimo. O nariz e outras crônicas. São Paulo, 
Ática, 1994.  
 
09. Diante das alternativas abaixo, assinale a que indica a 
verdade sobre o trecho lido.  

 
a) O possessivo seu está substituindo o nome mágico 

que exerce a função de adjetivo.  
b) Uma leitura baseada apenas nas informações da 

frase levaria a uma ambigüidade gerada pelo 
emprego do possessivo suas.  

c) Em “... foi posto em liberdade” ocorre o uso da voz 
passiva sintética.  

d) As palavras tornou, presos e acesos são 
respectivamente verbo, substantivo e advérbio.  

e) Em “– onde se tornou popular entre os presos...” o 
pronome em destaque é interrogativo.  

 
 
Observe a charge a seguir.  
 

 
 

10. O tema abordado pelo chargista Angeli nessa charge 
é:  
 

a) A desigualdade social. 
b) A violência urbana. 
c) A importância do saneamento básico.  
d) A concepção filosófica da água.  
e) As fronteiras culturais.  
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2ª Parte – Matemática  
 

11. A expressão 
13²3³

)12²)(1²(
+++
++−

xxx
xxx

 é equivalente a: 

 
a) (x – 1) 
b) (x + 1) 
c) (x + 2) 
d) (x – 2) 
e) x 

 
12. Três carros de corrida A, B e C dão voltas em uma 
pista. O carro A dá uma volta em 2 minutos, o B dá duas 
voltas em 3 minutos e o C dá meia volta em 25 segundos. 
Se eles partirem de um mesmo ponto, depois de quanto 
tempo eles passarão juntos pelo mesmo ponto novamente: 
 

a) 0,1 h 
b) 0,3 h 
c) 0,5 h 
d) 0,7 h 
e) 1 h 

 
13.  Uma senhora comprou um “tanquinho” numa certa 
loja. O preço do eletrodoméstico mencionado é de R$ 
350,00, mas como a compra foi feita em 10 prestações, a 
loja usou uma taxa de juros simples de 24% ao ano. É 
correto afirmar que a compra poderia ser feita em 10 
parcelas fixas de: 
 

a) R$ 35,00 
b) R$ 39,00 
c) R$ 40,00 
d) R$ 41,00 
e) R$ 42,00 

 
14. Uma compra que à vista teria um valor x foi financiada 
em 10 vezes de R$ 97,20. Sabendo que o total das 
prestações corresponde ao valor x aumentado de 20%, é 
correto afirmar que o valor da compra à vista seria: 
 

a) R$ 780,00 
b) R$ 790,00 
c) R$ 800,00 
d) R$ 810,00 
e) R$ 820,00 

 

15. O valor da expressão 2

44

4
520

−

−− ⋅
a

aa

 é: 

a) 
8
1

 

b) 
16
1

 

c) 
32
1

 

d) 
64
1

 

e) 
128
1

 

 

16. Cinco torneiras, de mesma vazão, enchem 
completamente um tanque de capacidade para 4.000 litros 
em 8 horas. Se fecharmos três dessas torneiras, em 
quanto tempo as outras torneiras despejarão 2.000 litros 
nesse mesmo tanque? 
 

a) 7 horas. 
b) 8 horas. 
c) 9 horas. 
d) 10 horas. 
e) 11 horas. 

 
17. Sejam a e b as raízes da equação 2x² + 4x + 20 = 0. É 
correto afirmar que a expressão a(b – 1) – b é igual a: 
 

a) 12 
b) 13 
c) 14 
d) 15 
e) 16 

 
18. Camila possui três anos e sua avó Lourdes, 48. Daqui 
a quanto tempo Camila terá um quarto da idade de sua 
avó? 
 

a) 11 anos.  
b) 12 anos. 
c) 13 anos. 
d) 14 anos. 
e) 15 anos. 

 
19. O numerador de uma fração excede o denominador em 
4 unidades. Acrescentando 6 unidades ao numerador e 5 
unidades ao denominador, obtemos uma fração 

equivalente a 
2
3

. É correto afirmar que essa fração é: 

a) 
17
21

 

 

b) 
13
17

 

 

c) 
5
9

 

 

d) 
2
3

 

 

e) 
3
7

 

 
20. O produto de dois ângulos suplementares é 7700. 
Podemos dizer que o complemento do menor deles é: 
 

a) 60º 
b) 50º 
c) 40º 
d) 30º 
e) 20º 
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3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
21. A erupção dos terceiros molares ocorre geralmente 
entre: 
 

a) 3 e 10 anos. 
b) 5 e 7 anos. 
c) 11 e 13 anos. 
d) 17 e 21 anos. 
e) 21 e 28 anos. 

 
22. São orientações que devem ser dadas a gestante para 
saúde bucal do bebê, EXCETO: 
 

a) Durante a gestação, para garantir uma boa 
estrutura dental ao futuro bebê, deve-se fazer um 
controle de sua dieta consumindo alimentos ricos 
em minerais, fibras e proteínas tais como: carnes, 
ovos, verduras, frutas, leite e derivados.  

b) Ainda na gestação é recomendável ingerir 
alimentos com cálcio e fósforo durante a fase de 
formação do bebê e é importante consumir 
alimentos rígidos (como as frutas), evitando-se 
alimentos açucarados.  

c) Após o nascimento da criança, 3 a 4 vezes ao dia, 
deve-se fazer a higiene oral do bebê, com água 
ligeiramente bicarbonatada (2 pitada de 
bicarbonato de Sódio em ½ copo d'água), que é 
uma medida preventiva para impedir o 
crescimento de monilíase (sapinho). 

d) No 4º mês, o bebê coça muito a gengiva, período 
em que recomenda-se fazer uma massagem 
suave na gengiva da criança. 

e) Do 6º para o 8º mês é o período do aparecimento 
dos primeiros dentes, chamados de primários ou 
dentes-de-leite (dentição decídua). Nessa fase, 
evite a chamada "Cárie de mamadeira" (causada 
devido hábitos de dormir mamando leite 
açucarado, ou qualquer outra solução rica em 
açúcares, como por exemplo xaropes, mel e suco 
de fruta adoçado). 
 

23. O instrumento abaixo é: 
 
 
 
 
 
 
 

a) Porta-amálgama. 
b) Porta-matriz de Tofflemire. 
c) Perfurador de Ainsworth. 
d) Mandril para contra-ângulo. 
e) Curetas de dentina. 

 
24. Inclui-se na anatomia da cavidade oral, EXCETO: 
 

a) Lábios. 
b) Dentes. 
c) Muscosa da bochecha. 
d) Base da língua. 
e) Palato duro. 

 
 
 
 

25. Quanto às utilidades da sonda periodontal é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Pode avaliar a condição de doença medindo a 
distância da margem gengival até o epitélio 
juncional (profundidade do sulco gengival ou 
bolsa periodontal).  

b) Pode determinar a forma, a dimensão e a 
topografia da bolsa periodontal-sulco gengival 
através da sondagem periodontal.  

c) Pode auxiliar na detecção de depósitos 
subgengivais, com placa e cálculo, sua 
localização e quantidade, assim como áreas de 
furca em um dente multirradicular, irregularidades 
da raiz e de margens de restaurações.  

d) Pode determinar a largura da gengiva inserida ou 
perda de inserção através da distância entre a 
profundidade do sulco-bolsa até a junção 
periodontal. 

e) Pode medir a recessão gengival a partir da JCE 
(junção cemento-esmalte), até a altura da 
margem gengival.  

 
26. São cimentos odontológicos, EXCETO: 
 

a) Hidróxido de cálcio.   
b) Policarboxilato de cálcio.   
c) Óxido de Zinco e eugenol.  
d) Silicato dental. 
e) Fosfato de Zinco.    

 
27. É um bacilos gram positivo: 
 

a) Bifidobacterium. 
b) Estreptococos viridans. 
c) Neisseria spp. (aeróbia). 
d) Veillonella spp. (anaeróbia). 
e) Eikenella. 

 
28. No total, quando adultos, temos quantos dentes 
incisivos? 
 

a) 04 
b) 06 
c) 08 
d) 10 
e) 12 

 
29. Nas fases mecânicas do ciclo mastigatório, a que 
se refere à moagem das partículas pequenas, 
transformando-as ainda em partículas menores, onde não 
há resistência por parte das superficiais oclusais ou da 
mucosa bucal, é: 
 

a) Incisão. 
b) Trituração. 
c) Pulverização. 
d) Processamento. 
e) Deglutição. 
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30. A ficha clínica deve preencher os seguintes requisitos:  
 

a) Ser fácil de manusear. 
b) Fácil de conservar. 
c) Ter espaço suficiente para o registro dos dados 

necessários à identificação, bem como para as 
anotações correspondentes ao futuro atendimento 
do mesmo paciente. 

d) Ser sintética e clara. 
e) Ter cor clara e ser sempre escrita à caneta de 

preferencia com tinta preta. 
 

31. Inibição da proliferação ou a destruição de 
microrganismos por agentes químicos. Esse termo refere-
se geralmente ao uso de substâncias químicas em pele e 
mucosas, portanto in vivo. 
 

a) Esterilização. 
b) Desinfecção. 
c) Anti-sepsia. 
d) Sepsia. 
e) Assepsia. 

 
32. O inciso lateral permanente superior direito na 
representação gráfica e numérica, representa-se pelo 
número: 
 

a) 11 
b) 12 
c) 21 
d) 22 
e) 32 

 
33. Referente a fluoretação das águas é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A fluoretação das águas de abastecimento público 
é elemento essencial da estratégia de promoção 
da saúde, eixo norteador da Política Nacional de 
Saúde Bucal. 

b) O objetivo final de todos os meios de utilização de 
flúor, sejam direcionados a populações ou 
indivíduos, é a manutenção do íon flúor na 
cavidade bucal, para interferir no desenvolvimento 
da cárie dentária. 

c) Os produtos mais frequentemente empregados no 
Brasil são o fluorsilicato de sódio e o ácido 
fluorsilícico. 

d) O teor adequado e a variação aceitável são 
definidos de acordo com a variação da 
temperatura no local. 

e) O Valor Máximo Permitido – VMP de fluoreto é 
1,0 ppm, ou seja, 1,0 mg de fluoreto por litro de 
água. 
 

34. São materiais utilizados nos procedimentos de 
isolamento relativo, EXCETO: 
 

a) Tira de lixa de aço.  
b) Cânula para aspiração. 
c) Afastador. 
d) Pinça. 
e) Sonda. 

 
 
 
 
 
 

35. No que diz respeito à organização de arquivo é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O ideal é que um Plano de arquivamento seja 
elaborado em conjunto com todas as pessoas que 
vão utilizar e manter o Arquivo. É importante que 
todos saibam como é que o arquivo esta 
organizado, para que o acesso seja facilitado. 

b) As Pastas, caixas ou qualquer unidade de 
arquivamento que seja adotado poderão ser 
identificadas com códigos correspondentes da 
classificação. 

c) Sempre deve ser identificado Pasta ou Caixa com 
a Sigla da Unidade e da Área ou Sub-Área que os 
documentos pertencem, no canto superior direito.  

d) O critério a ser adotado para a identificação das 
Pastas deve levar em conta os usuários do 
Arquivo. Quanto mais simples mais fácil de ser 
mantido e utilizado. 

e) “A manutenção de um arquivo é dispendiosa e 
ocupa muito espaço, portanto este trabalho de 
seleção requer conhecimento, critério e cuidado, 
para não deixar de arquivar o que é necessário, 
nem entulhar o arquivo de papéis 
desnecessários”. 

 
36. Referente ao processamento do filme em radiografias 
intra-orais é INCORRETO afirmar: 
 

a) Deve ser afixada na parede da câmara uma 
tabela de tempo e temperatura de revelação. 

b) Deve-se medir a temperatura do revelador antes 
da revelação. 

c) As soluções devem ser regeneradas ou trocadas 
quando necessário, de acordo com as instruções 
do fabricante. 

d) Não devem ser utilizados filmes ou soluções de 
processamento com prazo de validade expirado. 

e) Deve ser realizada uma inspeção visual do filme 
durante os processamentos manuais. 
 

37. A cabeça é composta por vários compartimentos, dos 
quais são formados por diversos ossos e partes moles. 
Sobre a composição destes compartimentos é 
INCORRRETO afirmar: 
 

a) Cavidade do crânio. 
b) Duas orelhas. 
c) Duas órbitas. 
d) Uma cavidade nasal. 
e) Uma cavidade oral. 

 
38. Deve ser considerado crítico para o esmalte de um 
indivíduo ou população não exposta diariamente a 
nenhuma das formas de fluoretos, o pH de: 
 

a) 4,5 
b) 5,5 
c) 6,5 
d) 7,0 
e) 7,5 

 
39. A odontologia restauradora inclui-se em que nível de 
prevenção? 
 

a) 1º 
b) 2º 
c) 3º 
d) 4º 
e) Não se inclui em nível de prevenção. 
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40. Na técnica de Stillman modificada, um  longo eixo das 
cerdas é colocado lateralemte conta a genviva e deslizado 
de gengiva para oclusal, e quando estiverem junto ao 
ponto de contato realiza-se movimento vibratório. 
 
A partir do texto acima, indique a resposta correta: 
 

a) O texto está correto. 
b) O texto está incorreto, pois o eixo das cerdas não 

é colocado lateralmente e sim oposto a gengiva. 
c) O texto está incorreto, pois as cerdas deslizam do 

oclusal para a gengiva. 
d) O texto está incorreto, pois não há movimento 

vibratório. 
e) O texto está incorreto, pois esta técnica é 

denominada de técnica de Bass e não de Stillman 
modificada. 

 
 

FIM DO CADERNO 
 
 







