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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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova 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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01 - Assinale a opção em que as palavras se completam com a letra entre parênteses: 
a) gor_eia/ apo_eu ( j ). 
b) contor_ão/ mi_anga ( ç ). 
c) proe_a/ análi_e ( z ). 
d) en_ofre/ fa_ada ( x ). 
 
02 - Assinale a frase em que há erro no emprego do pronome pessoal: 
a) Ela é contra eu estar aqui. 
b) O namoro acabou, nada mais há entre eu e ti. 
c) Júlio só pensa em si. 
d) A tia trouxe as crianças consigo. 
 
03 - Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 
a) Os candidatos, nervosos, esperavam o resultado. 
b) Nervosos, os candidatos esperavam o resultado. 
c) Os candidatos esperavam o resultado. 
d) Os candidatos, esperavam nervosos, o resultado. 
 
04 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
a) Já estou quites com o banco. 
b) Anexo enviamos uma foto. 
c) Nós continuávamos alerta. 
d) Não será permitida interferência de ninguém. 
 
05 - Observe as duas frases abaixo: 
              O jornal a que o empresário aludiu lhe fazia duras críticas. 
              Todos visam uma vida de paz.  
Quanto à regência verbal, pode-se dizer que: 
a) Só a primeira está certa. 
b) Só a segunda está certa. 
c) Ambas estão certas. 
d) Ambas estão erradas. 
 

06 - Um prêmio de 22 milhões da loteria federal deve ser dividido por um grupo de amigos. Ademar, o 
responsável por fazer a aposta pelo grupo, irá receber 1/8 do valor total do prêmio, sendo que doará 2% de sua 
parte para instituições de caridade. O valor a ser doado por Ademar é de: 
a) R$ 5000,00. 
b) R$ 5500,00. 
c) R$ 55000,00. 
d) R$ 55500,00. 
 
07 - Um muro com 2,5 m de altura e 40 m de comprimento foi construído por 4 trabalhadores, em 5 dias de 
trabalho. Respeitando-se o mesmo ritmo de trabalho, se o muro tivesse 3 m de altura e comprimento de 30 m, 
para ser construído em 6 dias seriam necessários: 
a) 2 trabalhadores. 
b) 3 trabalhadores. 
c) 4 trabalhadores. 
d) 5 trabalhadores. 
 
08 - A terça parte de 5, subtraída do quadrado de 3, tem como resultado: 
a) 22/3. 
b) 13/3. 
c) –22/3. 
d) –13/3. 
 

09 - O volume de água no interior de uma pirâmide quadrangular regular, com diagonal da base medindo  

dm, e altura de 0,5 m, é suficiente para encher: 
a) 10 recipientes com capacidade para 1,5 litro. 
b) 8 recipientes com capacidade para 2 litros. 
c) 6 recipientes com capacidade para 3 litros. 
d) 4 recipientes com capacidade para 5 litros. 
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10 - Wesley desenhou um triângulo ABC, retângulo em B, sendo a, b e c, as medidas do comprimento dos lados 
BC, AC e AB, respectivamente. Em relação a esse triângulo, ele escreveu: 
I - o lado b é o maior dos lados desse triângulo. 

II - se  = 40º, então  = 40º. 

III - se a = 5 cm, b = 13 cm e c = 12 cm, então a área desse triângulo é de 30 cm2. 
IV - se a = 3 cm e b = 4 cm, então c = 5 cm. 
Está correto o que se afirma: 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em I e III. 
c) Apenas em II e IV. 
d) Apenas em IV. 
 

11 - Assinale a alternativa incorreta com relação às radiografias e sua revelação: 
a) A solução reveladora afeta somente os sais de prata que foram expostos aos raios x, tirando-lhes o elemento 
halogenado e deixando um depósito negro de prata metálica sobre o filme. 
b) A solução fixadora dissolve os sais de prata remanescentes que não foram expostos aos raios x, removendo-os da 
emulsão e fixando assim permanentemente as imagens produzidas pelo revelador. 
c) Áreas radiolúcidas são áreas brancas onde não houve penetração de raios x. 
d) Os reveladores e fixadores devem ser guardados em locais frescos longe da umidade. Deve-se também evitar-se ao 
máximo seu contato com o oxigênio para eles não oxidarem. 
 
12 - Com relação ao flúor, não podemos afirmar: 
a) O flúor na água de abastecimento é eficaz, principalmente para a população que não tem acesso ao flúor proveniente 
de outros meios. 
b) Cremes dentais contendo muito abrasivo precisam de menos flúor na sua composição já que o abrasivo ajuda na 
penetração do flúor no esmalte. 
c) O flúor acidulado deve ser evitado em pacientes que apresentam restaurações com resinas compostas. 
d) Os bochechos com flúor representam a mesma eficácia dos cremes dentais com flúor. 
 
13 - Todas as características das resinas fotopolimerizáveis estão corretas, exceto: 
a) Possuem maior tempo de trabalho. 
b) Possuem melhor estética em virtude da variedade de cores.  
c) Possuem menor porosidade por não ser uma massa única levada à cavidade. 
d) Polimerizam-se na presença de luz fluorescente. 
 
14 - De acordo com a cronologia da dentição, normalmente, o elemento 46 nasce entre: 
a) 6 e 7 anos.    c) 12 e 13 anos. 
b) 4 e 5 anos.    d) 9 e 10 anos. 
 
15 - O dente 33 corresponde ao: 
a) Canino superior direito. 
b) Canino superior esquerdo. 
c) Canino inferior esquerdo. 
d) Canino inferior direito. 
 
16 - A maxila superior tem um corpo que se assemelha a uma pirâmide e quatro processos. Todas as alternativas 
abaixo apresentam nomes desses processos maxilares, exceto: 
a) Processo Zigomático.   c) Processo Frontal. 
b) Processo Palatino.   d) Processo Condilar. 
 
17 - Assinale a alternativa que apresenta o dente unirradicular: 
a) Primeiro molar superior. 
b) Canino superior. 
c) Segundo molar inferior. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - O principal microorganismo responsável pela doença cárie é: 
a) Streptococcus mutans. 
b) Prevotella denticola. 
c) Treponema médium. 
d) Porphyromonas gingivalis. 
 
19 - Qual a principal função da Fucsina básica? 
a) Evidenciar a placa bacteriana.    c) Selar cavidades. 
b) Proteger o complexo dentina-polpa.   d) Estimular a recalcificação do esmalte. 
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20 - Qual o instrumental mais indicado para levar o amálgama pronto para o interior da cavidade? 
a) Cadinho. 
b) Porta amálgama. 
c) Porta dycal. 
d) Brunidor. 
 
21 - A dentição permanente é formada por: 
a) 28 dentes. 
b) 32 dentes. 
c) 24 dentes. 
d) 20 dentes. 
 
22 - Qual o material abaixo não está indicado para testar a vitalidade pulpar: 
a) água gelada. 
b) guta percha aquecida. 
c) cloreto de etila. 
d) ácido fosfórico. 
 
23 - Com relação ao cimento óxido de zinco e eugenol, não podemos afirmar: 
a) Apresenta-se sob forma de pó branco e líquido, possuindo tempo de endurecimento lento ou rápido. 
b) Algumas das suas indicações são: curativos e forramento de cavidades. 
c) Não é um bom isolante térmico. 
d) Para curativos, após a espatulação o cimento deve apresentar consistência média e dura. 
 
24 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a doença que não pode ser evitada através da imunização: 
a) Sarampo. 
b) Tétano. 
c) Herpes. 
d) Tuberculose. 
 
25 - Com relação à doença cárie, está incorreto: 
a) Cárie é uma forma de se determinar a deterioração do dente. 
b) Cárie recorrente pode ocorrer em volta das restaurações e coroas existentes. 
c) Os adultos estão especialmente sujeitos a apresentar cárie quando sofrem de xerostomia. 
d) A doença cárie não é influenciada pelo estilo de vida do indivíduo e sim por falhas na formação do esmalte e/ou 
dentina. 
 
26 - Assinale a alternativa que apresenta a principal indicação para as “pedras Arkansas”:  
a) estancar sangramento. 
b) limpar resíduos de sangue. 
c) afiar instrumental. 
d) acelerar a reparação óssea. 
 
27 - Qual o material mais indicado para o forramento de uma cavidade profunda na intenção de proteger o 
complexo dentina polpa: 
a) Flúor. 
b) Cimento hidróxido de cálcio. 
c) Cimento resinoso. 
d) Cimento fosfato de zinco. 
 
28 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta os principais sintomas da intoxicação aguda causada pela 
ingestão excessiva de flúor de uma só vez: 
a) Fluorose. 
b) Hipercalcificação. 
c) Febre. 
d) Vômitos e diarréia. 
 
29 - O que é xerostomia? 
a) diminuição na produção de cálcio pela saliva – hipocalcificação. 
b) aumento na produção de cálcio pela saliva – hipercalcificação. 
c) aumento da produção de saliva. 
d) diminuição da produção de saliva – boca seca. 
 
30 - Assinale o instrumental ou aparelho que não é utilizado durante uma restauração de amálgama: 
a) Brunidor.    c) Fotopolimerizador. 
b) Condensador.    d) Esculpidor. 




