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TAREFA 
 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo, 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto, 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso; 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a noção pulsar 

– do amargo e injusto e falso por mudar – 

Então confiar à gente exausta o plano 

De um mundo novo e muito mais humano. 

 

Geir Campos 

 
 

 

 
 

 

Podemos afirmar que o texto trata, exceto: 

a) Da tarefa do homem de viver sem reclamar da 

vida; 

b) Da tarefa do homem de tentar mudar o mundo; 

c) Da missão que todo homem tem de ser leal a 

seus semelhantes; 

d) Que o homem não pode fugir de seus 

problemas; 

e) Que o homem não pode ser feliz sozinho. 

  

 

 
 

“Dizer também que são coisas mutáveis...” significa 

que: 

a) Tudo no mundo muda o tempo todo, é inevitável; 

b) As coisas podem ser diferentes, se as pessoas 

lutarem para mudá-las; 

c) Devemos correr atrás de nossos sonhos, eles 

podem acontecer; 

d) A vida pode ser melhor, basta a gente querer; 

e) O mundo não pode ser transformado, ele é 

assim desde que o mundo é mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta uso 

facultativo de acento indicativo de crase. Assinale 

corretamente. 

a) Marta tomava o remédio gota a gota; 

b) Ele prefere andar a cavalo pela fazenda. 

c) Apesar das dificuldades vivo a cantar. 

d) Dei a revista a sua mãe porque ele me pediu. 

e) Ela usava sapatos a Luís XV. 

 

 
 

Observe os pronomes em destaque e assinale a 

alternativa em que a colocação pronominal segue 

rigidamente as normas gramaticais vigentes. 

a) Nada posso lhe dizer; 

b) Se conta que em breve o carnaval do Rio será 

visto pelo mundo; 

c) Quem pedoou-te  a dívida? 

d) A festa de formatura se realizará no próximo 

final de semana. 

e) Ninguém me procurou para atualização do 

cadastro. 

 

 
 

Baseando-se no conceito de palavras homônimas da 

questão anterior, podemos considerar que a única 

alternativa que apresenta palavras homônimas é: 

a) Ratificar e retificar; 

b) Cavaleiro e cavalheiro; 

c) Flagrante e fragante; 

d) Prever e prover; 

e) Concerto e conserto. 

 

 
 

Na frase: ele parecia preocupado ontem. Podemos 

classificar o predicado da frase como: 

a) Nominal 

b) Verbal 

c) Verbal e nominal 

d) Nominal e verbal 

e) A frase não possui predicado. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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A alternativa que apresenta apenas verbos regulares 

é:  

a) Pedir, trazer, ser; 

b) Dever, comprar, vender; 

c) Haver, pedir, ser, 

d) Ser, querer, comprar. 

e) Comprar, vender, ser. 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta erro de 

concordância nominal ou verbal: 

a) Um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela 

apatia; 

b) Nem o amor, nem a amizade o fariam desistir de 

ir embora; 

c) Nenhum de nós sabia a resposta certa; 

d) As Minas Gerais produzem queijo e leite; 

e) Você ou seu irmão vencerão a disputa. 
 

 

 
 

Assinale a frase que apresenta erro de regência 

nominal ou verbal. 

a) Estava ansioso por saber se podia viajar para o 

exterior; 

b) Chegamos em Brasília pela manhã; 

c) Assistiu ao filme sentado no chão; 

d) Ele não obedece a preceitos de seus 

antepassados; 

e) Respondeu a seu pai de forma grosseira. 

 

 

 

Assinale a alternativa apresenta erro quanto a figura 

de linguagem: 

a) O vento assanhava os cabelos da morena; 

(onomatopéia) 

b) Já lhe disse isso um milhão de vezes; (hipérbole)  

c) Viva entre tapas e beijos com a esposa; (elipse) 

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

(hipérbato); 

e) Eita, menino lindo! Parece o cão chupando 

manga.  (ironia);  

 

 

 

 
 

O periodonto de inserção consiste de: 

 

a) cemento radicular, ligamento periodontal e epitélio 

juncional. 

b) osso alveolar, epitélio juncional e cemento 

radicular. 

c) cemento radicular, osso alveolar e ligamento 

periodontal. 

d) ligamento periodontal, osso alveolar e epitélio 

juncional. 

e) ligamento periodontal, epitélio juncional e inserção 

conjuntiva 

 

 

Qual das alternativas abaixo apresenta propriedades 

das restaurações com cimentos de ionômero de 

vidro que limitam sua aplicação clínica em 

substituição às resinas compostas: 

a) Adesividade ao dente 

b) Resistência a compressão  

c) Coeficiente de expansão térmica 

d) Liberação de flúor 

e) Cor 

 

 

Do metronidazol, é INCORRETO afirmar que: 

a) é contra indicado no primeiro trimestre da 

gravidez. 

b) tem sido usado em GUNA. 

c) pode ser usado em associação com outros 

fármacos para aumentar o espectro de ação. 

d) tem atividade antiprotozoária e também 

antibacteriana   

e) por via oral é lenta e parcialmente absorvido. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Na anamnese de uma paciente jovem, foi constada 

que a mesma sofria de bulimia nervosa. No exame 

clínico, foi verificado desgaste de estruturas 

mineralizadas das coroas dos dentes nas faces 

palatinas e linguais. Como é denominada esta lesão 

do órgão dentário? 

a) Briquismo 

b) Erosão. 

c) Abfração. 

d) Atrição 

e) Abrasão. 

 

 

Analise as alternativas e marque a opção correta: 

 

I. A exodontia está indicada nas seguintes 

circunstâncias: lesões cariosas avançadas com 

estado pulpar questionável ou envolvimento pulpar; 

lesões periapicais extensas; pequenas e moderadas 

lesões periapicais, sem envolvimento periodontal. 

II. As exodontias devem ser realizadas somente 

após a radioterapia para que não haja risco de 

osteorradionecrose. 

III. Previamente à radioterapia de cabeça e pescoço, 

deverão ser instituídos tratamentos periodontal, 

endodôntico e restaurador, bem como exodontias, 

visando à eliminação do foco oral de infecção. 

 

a) Apenas a II está incorreta 

b) Apenas a I está correta 

c) Apenas a III está correta 

d) Apenas II e III estão corretas 

e) Apenas I e II estão corretas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O chamado “Pacto pela Saúde”, estabelecido pela 

Resolução MS nº 399/2006, determina um conjunto 

de prioridades para intervenções em saúde no 

subcapítulo “Pacto pela Vida”. O fortalecimento da 

capacidade de resposta às doenças emergentes e 

endemias, dá ênfase à: 

a) tuberculose, malária, tétano neonatal, hanseníase 

e AIDS 

b) tuberculose, dengue, malária e hepatites  

c) tuberculose, dengue, hanseníase e doença de 

Chagas 

d) tuberculose, dengue, malária e leptospirose 

visceral  

e) tuberculose, dengue, hanseníase, malária e 

influenza 

 

 Todos têm o direito de utilizar o Sistema de saúde, 

em todos os níveis: preventivos e curativos; 

individuais e coletivos; de baixa, media e alta 

complexidades. Essa definição se refere ao seguinte 

principio do SUS: 

a) Integralidade a assistência. 

b) Hierarquia dos serviços 

c) Igualdade da assistência. 

d) Universalidade. 

e) Integridade física e moral. 

 
 

A Lei n. 8.142/90 define que: 

“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde na instância correspondente, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros”. 

A representação dos usuários deverá ser de: 

a) 25% em relação ao conjunto dos demais 

segmentos. 

b) 25% do total de participantes. 

c) 50% em relação ao conjunto dos demais 

segmentos. 

d) 1/3 do total de participantes. 

e) Conforme definição dos delegados eleitos na 

Conferência de Saúde. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Com relação a profilaxia antibiótica,marque a 

alternativa correta: 

a) Cefadrina 2 g 2 horas antes do procedimento 

b) Amoxicilina 2g 1 hora antes do procedimento 

c) Cefalexina 2g 3 horas antes do procedimento 

d) Clindamicina 6000 mg 1 hora antes do 

procedimento 

e) Todas corretas 

 

 

De acordo com a Política Nacional de Atenção 

Básica, para a implantação de Equipes de Saúde da 

Família (ESF) é necessária a existência de equipe 

multiprofissional responsável por, no máximo, 4.000 

habitantes. Considerando que a população de 

Patópolis é de, aproximadamente, 268.000 

habitantes, qual o número mínimo de ESF que o 

município deve implantar para atingir 100% de 

cobertura? 

a) 96 

b) 67 

c) 74 

d) 112 

e) 84 

 

 

Um adolescente caiu da bicicleta e apresentou 

concussão e fratura no dente 11, com envolvimento 

de esmalte e dentina, havendo pequena exposição 

pulpar. Após oito horas do acidente, procurou 

atendimento odontológico. Nesse caso, a conduta 

mais adequada é: 

a) radiografia periapical + proteção pulpar direta com 

hidróxido 

de cálcio. 

b) radiografia periapical + contenção 

c) radiografia periapical + contenção + pulpotomia 

com hidróxido de cálcio. 

d) radiografia periapical + contenção + pulpectomia. 

e) radiografia periapical + contenção + curetagem 

pulpar com hidróxido de cálcio. 

 

 

A melhor tomada radiográfica para avaliação de 

lesões de cárie em dentes posteriores é: 

 

a) Oclusal obliqua. 

b) Panorâmica da arcada dentária. 

c) Bite-wing. 

d) Oclusal ortogonal. 

e) Periapical. 

 

 

Sobre periodontia e ortodontia, analisar os itens 

abaixo: 

 

I - O elemento-chave no manuseio ortodôntico de 

pacientes adultos com doença periodontal é a 

eliminação, ou redução, do acumulo de placa e da 

inflamação gengival. 

II - Depois da remoção de um aparelho ortodôntico, 

não há necessidade de ser feita a reinstrução dos 

métodos de higiene oral. 

III - A combinação de inflamação, forças ortodônticas 

e trauma oclusal pode produzir uma destruição mais 

rápida que a que ocorreria com a inflamação 

isoladamente. 

IV - Tratamento ortodôntico inadequado feito em 

pacientes  periodontais pode contribuir para futuro 

colapso dos tecidos periodontais. 

 

Estão CORRETOS: 

 

a) somente os itens I e II. 

b) somente os itens I, II e III. 

c) somente os itens II, III e IV. 

d) somente os itens III e IV. 

e) somente os itens I, III e IV. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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Entre os antimicrobianos de igual eficácia, a seleção 

é feita a partir de, EXCETO: 

 

a) Aquele que não apresenta riscos de resistência 

bacteriana 

b) Aquele que é novidade contrapondo-se à tradição 

de indicação. 

c) Aquele que apresenta o menor custo. 

d) Aquele que apresenta perfil de efeitos adversos 

mais favorável. 

e) Aquele que apresenta comodidade de esquemas 

de administração. 

 

 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde são operacionalizados de 

acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988, obedecendo ainda a 

princípios organizativos e doutrinários, tal como: 

 

a) Integralidade da assistência, com prioridade para 

as atividades desenvolvidas pelas equipes de 

especialistas e de educação para a saúde. 

b) Descentralização político-administrativa com 

direção única do governo federal e participação dos 

municípios na prestação de serviços de assistência 

médica à saúde da população. 

c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 

no que se refere à assistência médica especializada. 

d) Equidade. 

e) Hierarquização dos serviços, estabelecendo como 

porta de acesso ao Sistema, as unidades de Pronto 

Atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exodontia do dente 17, com ampla destruição 

coronária, de um paciente com 34 anos de idade, 

sexo masculino, requer, na etapa cirúrgica inicial,  

a) alveoloplastia. 

b) seccionamento paralelo ao longo eixo dental 

c) analgesia por óxido nitroso. 

d) uso de fórceps. 

e) internação em âmbito hospitalar. 

 

 

Característica para o diagnóstico de uma lesão de 

cárie ativa: 

a) manchas brancas brilhantes e lisas no esmalte; 

b) manchas brancas rugosas e opacas no esmalte; 

c) tecido dentinário escurecido e duro; 

d) imagem radiográfica radiopaca no esmalte; 

e) manchamento de esmalte em região de 

cicatrículas de molares. 

 

 

É atribuição privativa do cirurgião dentista na equipe 

de saúde da família, EXCETO: 

a) encaminhar e orientar usuários, quando 

necessário, a outros níveis de assistência, mantendo 

sua responsabilização pelo acompanhamento do 

usuário e o segmento do tratamento; 

b) coordenar e participar de ações coletivas voltadas 

à promoção da saúde e à prevenção de doenças 

bucais. 

c) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 

perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal.  

d) realizar a atenção integral em saúde bucal 

(promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde) individual e coletiva a todas 

as famílias, a indivíduos e a grupos específicos. 

e) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 

perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal. 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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O flúor tópico utilizado no consultório odontológico 

apresenta concentração de: 

a) 0,005 % 

b) 1,23 % 

c) 2,33 % 

d) 1,93 % 

e) 2,23 % 

 

 

Em pacientes com doença cardiovascular, são 

recomendações a serem seguidas no tratamento 

odontológico, EXCETO: 

a) Cuidados com o uso crônico de fármacos, pois 

podem interagir com os medicamentos receitados 

pelo cirurgião-dentista. 

b) Realização de sessões mais curtas e 

preferencialmente pela manhã 

c) Obter adequada anestesia local para auxiliar no 

controle do estresse. 

d) Suspensão do atendimento ante qualquer 

manifestação de ansiedade ou sintomas 

cardiovasculares. 

e) Realização de consultas longas e nunca sob 

sedação consciente. 

 

 
 

 

 

Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens 

abaixo: 

I- Procura rever padrões insustentáveis de consumo 

e minorar as desigualdades sociais. 

II- Sugere que se reaproveitem embalagens, 

plásticos e vidros. 

III- Cuida para que os eventuais resíduos provoquem 

degradação ao meio ambiente. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

 

A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no 

Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração 

por Concessão apresenta a (s) seguinte (s) 

característica (s): 

 

a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco  

b) Recompensa à etapa de exploração  

c) Conta com a presença de uma Empresa 

Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória 

d) Proporciona Benefícios para o governo através 

de royalties, licenças e impostos 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 

 

 

O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado 

como um conteúdo de grande discussão na 

atualidade, principalmente, pela grande incidência de 

acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do 

homicídio culposo na direção de veículo automotor 

analise os itens abaixo: 

I- As penas podem ser; detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

II- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

calçada. 

III- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação. 

 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 29 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 30 
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Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. O Aquecimento Global está ocorrendo em 

função do aumento da emissão de gases 

poluentes, principalmente, derivados da queima 

de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), 

na atmosfera. 

II. Os gases formam uma camada de poluentes, de 

fácil dispersão, causando o famoso Efeito 

Estufa. 

III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais 

evidente nas grandes cidades, já se verifica suas 

conseqüências em nível global. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

Significa uma visão empreendedora que se 

preocupa com a necessidade de geração de lucro 

sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando 

assim, um meio para se atingir um desenvolvimento 

sustentável, com mais qualidade de vida: 

a) Seguridade Social 

b) Altruísmo 

c) Garantia Social 

d) Responsabilidade Social 

e) Organização Sustentável 

                                                                                                          

 

 

 

 

O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, está implantando 02 (dois) projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o 

P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo 

organizados as moradias em 03(três) núcleos 

habitacionais, nas seguintes localidades:  

 

a) Coco, Jurubeba e Barras; 

b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba; 

c) Samambaia,  Baixão e Macaúba; 

d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina; 

e) Barra Verde, São Bento e Samambaia.       

                                                                                                       

 

 

A hidrografia do município de Nova Colinas é 

constituída de vários rios, ribeirão, córregos e 

riachos perenes, dentre estes, os de nome 

popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho 

Capote e Riacho Vamos Vê.  Das localidades abaixo 

relacionadas respectivamente, quais delas são 

banhadas pelos Riachos e córregos acima 

mencionados?    

a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras; 

b) Baixão, São Bento e Vagem; 

c) Puçá, Barra Verde e São Bento; 

d) São Bento, São Joaquim e Brejão; 

e) Picos, Puçá e Coco dos Neves.           

                                                                                                 

 

O município de Nova Colinas, limita-se com os 

municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras, em alguns trechos dos referidos  limites 

os mesmos tem  limites naturais com o município de  

Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e 

Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que  em 

relação aos limites com Nova Colinas,  a alternativa 

correta abaixo é: 

 

a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites 

naturais com o município de Fortaleza dos 

Nogueiras. 

b) O Riacho Picos e o Ribeirao Cocal são limites 

naturais com o município de Balsas.  

c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites 

naturais com Fortaleza dos Nogueiras. 

d) Ribeirao Cocal e o Rio Macapá são limites 

naturais com o município de Riachao. 

e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites 

naturais com o município de Riachão. 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

http://www.todabiologia.com/ecologia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gasolina.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
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A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas 

é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os 

nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os 

que estão exercendo  mandatos eletivos  desde a 1ª 

(primeira) legislatura.  

 

a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e 

Antonio Alves da Costa. 

b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. 

Costa e James Dean C. Coelho. 

c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho 

e Eliezer Pinheiro. 

d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. 

Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.  

e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. 

Costa e Antonio Alves da Costa.        

 

 

 

Após a emancipação do município de Nova Colinas, 

muitas obras foram construídas, visando a melhorar 

a qualidade de vida de seus habitantes, dentre 

estas, podemos citar a pavimentação da estrada 

(rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos 

Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão 

respectivamente de: 

a) MA-006 / 18 Km 

b) MA-138 / 21 Km 

c) MA-135 / 19 Km 

d) MA-132 / 20 Km 

e) MA-136 / 22 Km 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




