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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 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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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 
das histórias de antigamente. 
II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 
III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 
pessoas mais velhas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 
frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 
seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) Ela gostava de contar história de antigamente = Ela gostava de contá-la. 
b) Suspendia o brinquedo = suspendia-o. 
c) Para olhar as grossas árvores = para olhar-lhes. 
d) Tinham vantagens perturbadoras = tinham-nas. 
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07 - Dados os conjuntos A = {0, 1, 2, 3}, B = {2, 3} e C = {–1, 0, 1}, é correto afirmar que: 
a) B ∩ C = 0. 

b) B ⊂ A. 

c) C é formado por números naturais. 

d) A ⊃ C. 

 
08 - Um grupo composto por 15 trabalhadores colhe 480 arroubas de algodão trabalhando 8 horas por dia 
durante 5 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, se esse grupo fosse composto por 10 trabalhadores, 
cumprindo uma carga horária diária de 10 horas de trabalho, em 4 dias teria colhido: 
a) 380 arroubas de algodão. 
b) 350 arroubas de algodão. 
c) 330 arroubas de algodão. 
d) 320 arroubas de algodão. 
 
09 - Marisete saiu para passear com seus filhos e comprou 3 bonecas e 2 carrinhos por R$ 95,20. Se ela tivesse 
comprado 2 bonecas e 3 carrinhos, teria pago R$ 87,30. Marisete pagou por cada boneca: 
a) R$ 22,20. 
b) R$ 23,30. 
c) R$ 24,40. 
d) R$ 25,50. 
 
10 - Fúlvio possui um cone circular reto, oco, fabricado em acrílico, cujo diâmetro da base mede 30 cm e a 
geratriz mede 25 cm. O volume desse cone corresponde a: 
Dado: π = 3. 
a) 5 litros. 
b) 4,5 litros. 
c) 4 litros. 
d) 3,5 litros. 
 
11 - Jadson pretende adquirir um aparelho eletrônico cujo preço, após um desconto de 8% passa a ser de R$ 
386,40. O preço normal desse aparelho, sem o desconto é: 
a) R$ 394,40. 
b) R$ 400,00. 
c) R$ 420,00. 
d) R$ 440,00. 
 
12 - Clarence desenhou três quadrados, como ilustra a figura abaixo: 

 
Sabe-se que a área do quadrado maior é o quádruplo da área do quadrado menor. A área total dessa figura é de: 
a) 22 cm2. 
b) 25 cm2. 
c) 29 cm2. 
d) 32 cm2. 
 

13 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 
Rousseff? 
a) PHS – SP. 
b) PRB – RJ. 
c) PSC – MG. 
d) PTC – RS. 
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14 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 
de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
15 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 
alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
16 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 
pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 
EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 

17 - “É, provavelmente, o músculo mais poderoso da mastigação. Origina-se a partir de duas áreas do arco 
zigomático. Suas fibras são inseridas no ângulo da mandíbula e, quando estão contraídas, elevam a mandíbula, 
provocando o fechamento bucal.” 
O texto acima se refere ao músculo:  
a) Orbicular. 
b) Zigomático maior. 
c) Masseter. 
d) Bucinador. 
 
18 - O profissional pode lançar mão de diversos produtos à base de hidróxido de cálcio, cada um desenvolvido 
para uma determinada função e em diferentes formas de apresentação tais como, exceto: 
a) Cimentos de hidróxido de cálcio para forramento cavitário como agente protetor de uso direto e como base protetora 
intermediária ou sobrebase nos capeamentos pulpares.  
b) Suspensões de hidróxido de cálcio para forramento cavitário.  
c) Pasta ou pó de hidróxido de cálcio para proteções diretas e curativos endodônticos. 
d) Verniz de hidróxido de cálcio para proteção do complexo dentina-polpa em restaurações de amálgama. 
 
19 - Todas as alternativas abaixo apresentam afirmativas corretas com relação à doença cárie. Assinale a que 
está incorreta: 
a) Os dentes decíduos são reservatórios de microorganismos cariogênicos para a colonização dos primeiros molares 
permanentes recém erupcionados.   
b) Todos os homens que estiverem infectados pelo microorganismo estreptococos grupo mutans apresentam lesões 
cariosas. 
c) A doença cárie é de natureza multifatorial. 
d) Os estreptococos grupo mutans são capazes de reproduzir a doença cárie em modelo animal. 
 
20 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos princípios de afiação de instrumentos 
periodontais, exceto: 
a) Evitar pressão excessiva.  
b) Evitar formação de rebarbas. 
c) Não deixar nenhum tipo de lubrificação na pedra durante a afiação. 
d) Afiar o instrumento ao primeiro sinal de perda de corte. 
 
21 - Assinale a alternativa abaixo que não está correta com relação ao uso do flúor: 
a) É necessária a ingestão de flúor para se tenha uma redução da doença cárie. Por isso, a fluoretação da água é uma das 
principais medidas de saúde pública. 
b) A ação do flúor não depende da presença de placa dental. 
c) A concentração de flúor de um dentifrício deve estar entre 1000-1100 ppm. 
d) A aplicação tópica de flúor é especialmente indicada para pacientes que tenham indicadores de atividade de cárie ou 
de risco. 
 
22 - Assinale a alternativa que apresenta a correta relação tempo x temperatura x pressão para uma eficaz 
esterilização em autoclaves: 
a) 60 minutos x 100°C x 5atm. 
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b) 20 minutos x 121°C x 1atm. 
c) 60 minutos x 170°C x 2atm. 
d) 120 minutos x 160°C x 1atm. 
 
 
 
 
23 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos instrumentais utilizados no isolamento absoluto: 
a) Perfurador de Ainsworth possui diversos furos com diâmetros variados que são feitos no lençol de borracha. 
b) Para prender qualquer dente na borracha é necessário que se utilize grampos. A numeração varia conforme o grupo 
de dentes: 
• 200 a 205 – Molares. 
• 206 a 209 – Pré-molares. 
• 210 a 212 – Dentes anteriores. 
c) Os arcos porta dique mais utilizados entre os profissionais são o Arco de Ostby e o Arco de Young. O arco de Ostby 
tem a forma de um U e pequenas pontas metálicas que ajudam a prender a borracha. O arco de Young tem a mesma 
função, só que tem um formato circular e é mais utilizado em endodontia. 
d) A pinça de Palmer é utilizada para levar o grampo ao dente. 
 
24 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à inflamação gengival, exceto: 
a) As primeiras manifestações da inflamação gengival são alterações vasculares, consistindo essencialmente em 
dilatação dos capilares e aumento do fluxo sanguíneo. 
b) A quantidade e a intensidade da resposta do hospedeiro determinam se a lesão inicial resolve-se rapidamente ou 
evolui para uma lesão inflamatória crônica. 
c) Clinicamente, a resposta inicial da gengiva à placa bacteriana é o sangramento ao toque. 
d) As alterações patológicas na gengivite estão associadas à presença de microorganismos no sulco gengival. 
 
25 - Qual o método radiográfico ideal para a localização de dentes retidos: 
a) Periapical. 
b) Bite Wing. 
c) Clark. 
d) Panorâmico. 
 
26 - Assinale a alternativa que apresenta a correta definição de Cíngulo: 
a) Ponta em forma de pirâmide de base quadrangular. 
b) Elevação de esmalte encontrada no terço cervical da face lingual dos incisivos e caninos. 
c) Elevação de esmalte que une duas cúspides opostas. 
d) Camada externa que se liga ao osso através dos ligamentos periodontais. 
 
27 - Assinale a alternativa que apresenta a correta função do instrumento escavador de dentina: 
a) Abertura de canais radiculares.  
b) Esculpir a resina composta que ficará no fundo da cavidade. 
c) Limpeza da dentina para a realização da restauração.  
d) Remoção de dentina cariada. 
 
28 - Com relação às infecções viróticas, está incorreto afirmar: 
a) O vírus da Tuberculose é mais resistente a desinfetantes químicos do que a maioria das formas vegetativas dos vírus 
e também das bactérias. 
b) A transmissão da Rubéola se dá pelo contato direto com pessoas infectadas. Recomenda-se que toda mulher no 
período fértil vacine-se contra a Rubéola. 
c) O Herpes Simples é uma doença infecciosa aguda, sendo uma virose bastante comum no homem. 
d) A transmissão da Hepatite C pode ocorrer por via sanguínea. 
 
29 - Com relação ao cálculo dental, não podemos afirmar: 
a) As duas localizações mais frequentes para o desenvolvimento do cálculo subgengival são as superfícies palatinas dos 
molares inferiores e linguais dos dentes anteriores superiores.  
b) O cálculo consiste na placa bacteriana calcificada que se forma sobre a superfície dos dentes. 
c) A saliva é a fonte de minerais para o cálculo supragengival, enquanto o fluido gengival fornece os minerais para o 
cálculo subgengival. 
d) O início da calcificação e o padrão de acúmulo de cálculo variam de pessoa para pessoa, entre dentes e em diferentes 
épocas na mesma pessoa. 
 
30 - Os elementos 18, 25, 33 e 41 são respectivamente: 
a) primeiro molar superior direito, canino inferior direito, primeiro pré-molar superior esquerdo e incisivo lateral 
inferior esquerdo. 
b) incisivo central superior direito, canino superior direito, pré-molar superior direito e primeiro molar superior direito. 
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c) terceiro molar superior direito, segundo pré-molar superior esquerdo, canino inferior esquerdo e incisivo central 
inferior direito. 
d) terceiro molar superior esquerdo, segundo pré-molar superior direito, canino inferior direito e incisivo central inferior 
esquerdo. 
 




