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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis 

para rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica ponta grossa de tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição e cargo. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve 
ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este 
é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c) e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar 
apenas uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
11. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-

RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 
11.1. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

prova no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o 
término das provas. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora do seu início. 
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Minhas férias 
 
 Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã (Su) e meu cachorro (Dogman) fomos fazer camping. Meu pai decidiu 
fazer camping este ano porque disse que estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto, já que eu, a minha irmã 
(Su) e o meu cachorro (Dogman) nascemos em apartamento, e, até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho 
numa árvore, eu gritava “aquele fugiu!” e corria para avisar um guarda; mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping 
depois que viu o preço dos hotéis, apesar da minha mãe avisar que, na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela 
voltaria para casa correndo, e a minha irmã (Su) insistir em levar o toca-discos e toda coleção de discos dela, mesmo o 
meu pai dizendo que aonde nós íamos não teria corrente elétrica, o que deixou minha irmã (Su) muito irritada, porque, 
se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo? Mas eu e meu cachorro (Dogman) gostamos porque 
o meu pai disse que nós íamos pescar, e cozinhar nós mesmos o peixe pescado no fogo, e comer o peixe com as mãos, e 
se há uma coisa que eu gosto é confusão. Foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem 
devagar, espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando “será que não tem cobra?”, e o meu pai perdeu a 
paciência e disse “entra no carro e vamos embora”, porque nós ainda nem tínhamos saído da garagem do edifício. Na 
estrada tinha tanto buraco que o carro ______ quebrou, e nós atrasamos, e quando chegamos no local do camping já era 
noite, e o meu pai disse “este parece ser um bom lugar, com bastante grama e perto da  água”, e decidimos deixar para 
armar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo; só que não conseguimos dormir porque o meu 
cachorro (Dogman) passou a noite inteira querendo sair do carro, mas a minha mãe não deixava abrir a porta, com medo 
de cobra; e no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando pela janela, porque nós tínhamos estacionado o 
carro no quintal da casa dele, e a água que o meu pai viu era a piscina dele e tivemos que sair correndo. No fim 
conseguimos um bom lugar para armar a barraca, perto de um rio. Levamos dois dias para armar a barraca, porque a 
minha mãe tinha usado o manual de instruções para limpar umas porcarias que o meu cachorro (Dogman) fez dentro do 
carro, mas ficou bem legal, mesmo que o zíper da porta não funcionasse e para entrar ou sair da barraca a gente tivesse 
que __________ tudo e depois armar de novo. O rio tinha um cheiro ruim, e o primeiro peixe que nós pescamos já saiu 
da água cozinhado, mas não deu para comer, e o melhor de tudo é que choveu muito, e a água do rio subiu, e nós 
voltamos pra casa flutuando, o que foi muito melhor que voltar pela estrada __________; quer dizer que no fim tudo 
deu certo. 
 

(Luis Fernando Veríssimo. O nariz e outras crônicas. In Para gostar de ler, vol. 14. São Paulo. Ática, 1994.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) quase – dismanchar – esburacada. 
b) quaze – desmanchar – emburacada. 
c) quaze – desmanxar – emburacada. 
d) quase – desmanchar – esburacada. 
 
02 - Em relação ao texto analise as afirmativas: 
I - A explicação que o pai do menino deu para levar a família ao camping não convenceu o garoto. 
II - A mãe e a irmã do garoto foram a contragosto ao acampamento. 
III - O menino achava que, como guardas prendem quem fugiu da cadeia, fazia parte da função deles recapturar 
passarinhos que fogem da gaiola. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Todas as afirmativas. 
b) Somente I e II. 
c) Somente II e III. 
d) Somente I e III. 
 
03 - Dadas as afirmações de que o feminino de: 
I - cachorro é cadela. 
II - peixe é peixe fêmea. 
III - homem é mulher. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Todas as afirmações. 
b) Somente I e II. 
c) Somente II e III. 
d) Somente I e III. 
 
04 - O vocábulo edifício é acentuado por ser paroxítono terminado em ditongo, assim como as palavras da 
alternativa: 
a) elétrica – tínhamos. 
b) paciência – água. 
c) zíper – saído. 
d) água – árvore. 
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05 - Quanto as aspas empregadas em “entra no carro e vamos embora”, assinale a alternativa correta: 
a) Indica a interrupção que o narrador começou a exprimir. 
b) Reflete fielmente o que o pai disse. 
c) Realça ironicamente a fala do pai. 
d) Podem ser substituídas por vírgulas. 
 
06 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) pei-xe // guar-da // cui-da-do. 
b) por-ca-ri-a // pe-i-xe // no-i-te. 
c) gu-ar-da // no-i-te // por-ca-ri-a. 
d) por-ca-ria // noi-te // gu-ar-da. 
 
07 - Assinale a alternativa em que o plural no diminutivo está incorreto: 
a) manual = manuaizinhos. 
b) lugar = lugarezinhos. 
c) quintal = quintaizinhos. 
d) zíper = ziperszinhos. 
 
08 - Um quadrado com área de 1 dm2 possui lados medindo: 
a) 0,1 cm. 
b) 1 cm. 
c) 10 cm. 
d) 1 m. 
 
09 - Aldo, Bruno e Cláudio possuem, juntos, 96 figurinhas. Sabe-se que as figurinhas de Aldo representam 1/4 do 
total, e as de Bruno 1/3 do total. Cláudio possui: 
a) 36 figurinhas. 
b) 40 figurinhas. 
c) 44 figurinhas. 
d) 50 figurinhas. 
 
10 - Hugo aplicou um capital de R$ 740,00 à taxa de juros simples de 30% a.a. por um período de 14 meses. O 
montante retirado por Hugo após o período de aplicação desse capital foi de: 
a) R$ 926,00. 
b) R$ 962,00. 
c) R$ 999,00. 
d) aproximadamente R$ 1585,00. 
 
11 - Rômulo possui um terreno em formato retangular cuja largura mede 15 m e área de 675 m2. Para cercar 
esse terreno é preciso: 
a) 30 m de tela. 
b) 60 m de tela. 
c) 90 m de tela. 
d) 120 m de tela. 
 
12 - Um grupo de 15 pessoas realiza determinada tarefa em 8 dias. Se esse grupo fosse composto por 12 pessoas, 
a mesma tarefa seria cumprida em: 
a) menos de 7 dias. 
b) 8 dias. 
c) 9 dias. 
d) 10 dias. 
 
13 - Em determinada pesquisa estatística, verificou-se que 20% das mulheres nascem loiras, mas apenas 30% 
delas permanecem loiras ao atingir a idade adulta. De acordo com essa pesquisa, o percentual de loiras entre as 
mulheres em idade adulta é de: 
a) 6%. 
b) 30%. 
c) 50%. 
d) 60%. 
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14 - Segundo a Lei Orgânica do Município, as sessões da Câmara Municipal: 
a) Sempre serão públicas. 
b) Sempre serão secretas. 
c) Serão secretas, se houver deliberação de 2/3 dos vereadores, no caso de motivo relevante. 
d) Serão públicas, se houver deliberação da maioria absoluta dos vereadores. 
 
15 - Segundo a Lei Orgânica do Município, a convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á: 
a) Somente pelo Prefeito. 
b) Somente pelo presidente da Câmara Municipal. 
c) Somente pela maioria dos membros da Câmara Municipal. 
d) Pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos seus membros, em caso de urgência ou de interesse 
público relevante. 
 
16 - A promulgação da Lei Orgânica e suas emendas, cabe: 
a) Ao Prefeito Municipal. 
b) Ao Presidente da Câmara Municipal. 
c) A mesa diretora da Câmara Municipal. 
d) Ao Secretário da Câmara Municipal. 
 
17 - A promulgação das resoluções e dos decretos legislativos, compete: 
a) Ao Prefeito Municipal. 
b) Ao Presidente da Câmara Municipal. 
c) A mesa diretora da Câmara Municipal. 
d) Ao plenário da Câmara Municipal. 
 
18 - Ao poder executivo é autorizado, expedir normas e instruções necessárias à execução ou aplicação da Lei nº 
1283/2007, mediante: 
a) Decreto. 
b) Lei complementar. 
c) Ofício-circular. 
d) Resolução. 
 
19 - Segundo a Lei nº 1491/2011, são condições formais exigidas aos empregados públicos contratados com base 
na referida lei: 
a) Aptidão física e mental. 
b) Formação acadêmica na área de atuação. 
c) Não ter sido condenado em processo criminal. 
d) Estar quite com a justiça eleitoral. 
 
20 - De acordo com os dados oficiais da Página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, qual é a 
população do município de Estância? 
a) 64.049 habitantes. 
b) 64.409 habitantes. 
c) 64.490 habitantes. 
d) 64.904 habitantes. 
 
21 - Estando no centro de Estância, o Oceano Atlàntico está em direção a que Ponto Cardeal? 
a) Leste. 
b) Norte. 
c) Oeste. 
d) Sul. 
 
22 - Quantas bibliotecas existem no município de Estância? 
a) Três, sendo duas comunitárias e uma municipal. 
b) Três, sendo duas municipais e uma comunitária. 
c) Três, sendo uma comunitária, uma estadual e uma municipal. 
d) Uma, instalada pelo estado e mantida pela prefeitura. 
 
23 - Quantos Municípios fazem limite com Estância? 
a) 3 (três). 
b) 4 (quatro). 
c) 5 (cinco). 
d) 6 (seis). 



NOME DO CANDIDATO:                                                                              CARGO: 
INSCRIÇÃO:                                                                                                    ASSINATURA: 
 

5

24 - São denominações dadas ao município de Estância, EXCETO: 
a) Berço da Imprensa Sergipana. 
b) Capital do Barco de Fogo. 
c) Melhor São João da Região Norte. 
d) Princesa do Piauitinga. 
 
25 - Todas as alternativas abaixo estão incorretas com relação à ficha clínica, exceto: 
a) A ficha clínica deve ser guardada apenas durante o tratamento do paciente e descartada após o término do mesmo. 
b) Na identificação do paciente basta que conste o nome e o telefone do paciente. 
c) Na anamnese consta apenas a queixa principal do paciente. 
d) A ficha clínica é o documento mais completo e complexo a ser produzido no atendimento do paciente. 
 
26 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a correta definição de arquivo morto: 
a) Arquivo morto é todo aquele que deve ser descartado evitando o armazenamento excessivo de documentos no 
consultório. 
b) É denominado arquivo morto aquele separado para os pacientes que não mais voltaram ao consultório após o término 
do tratamento ou para aqueles pacientes que foram à consulta de exame e não iniciaram o tratamento. 
c) Todas as fichas que, por algum motivo, se perderam no consultório, devem ser incluídas no arquivo morto. 
d) Arquivo morto é aquele que organiza as fichas clínicas de pacientes que já faleceram. 
 
27 - Todas as alternativas abaixo apresentam materiais utilizados no isolamento absoluto, exceto: 
a) Arco de Young. 
b) Pinça porta dique. 
c) Dique de borracha. 
d) Grampo. 
 
28 - Assinale o material abaixo que não devem ser manipulado seguindo a correta proporção pó-líquido: 
a) cimento óxido de zinco. 
b) alginato. 
c) cimento hidróxido de cálcio. 
d) ionômero de vidro. 
 
29 - Estão corretas todas as alternativas abaixo com relação ás características da esterilização com calor seco e 
calor úmido, exceto: 
a) O ciclo total de esterilização varia de 3 a 4 horas. 
b) Todas as autoclaves devem ser capazes de secar os pacotes; caso contrário, a umidade provocará a recontaminação 
do material recém esterilizado. 
c) O tempo de esterilização na estufa deve ser de 1 hora (115 graus centígrados) ou 2 horas (130 graus centígrados). 
d) O uso de água destilada é obrigatório na autoclave, pois a água das torneiras contém sais que oxidam e mancham os 
instrumentais. 
 
30 - Todos os conceitos abaixo estão corretos, exceto: 
a) Artigos semi-críticos são aqueles que não penetram no tecido do paciente, mas entram em contato com o sangue ou a 
saliva do paciente. 
b) Flora transitória é adquirida através do contato com objetos contaminados. 
c) Desinfecção é a destruição dos microorganismos na pele e mucosa. 
d) Esterilização é o processo capaz de destruir todas as formas de vida microbiana. 
 
31 - A anti-sepsia deve ser feita no(a): 
a) bancada 
b) instrumental 
c) broca 
d) mão 
 
32 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma correlação incorreta entre o número do fórceps e os dentes 
para o qual ele está indicado para realizar extrações: 
a) 1/213 – Incisivos e caninos superiores. 
b) 69 – Restos radiculares. 
c) 18L – Molares superiores esquerdos. 
d) 150 – Pré-molares inferiores. 
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33 - Analise as alternativas abaixo: 
I - As pontas de borracha servem para acabamento e polimento de restaurações. 
II - As escovas tipo Robson e taças de borracha são acessórios muito utilizados para execução de profilaxias. 
III - Os mandris são peças de metal com hastes longas ou curtas, contendo na ponta uma espécie de parafuso, no 
qual adaptamos alguns acessórios. 
IV - As brocas de Gates e Largo são instrumentos rotatórios utilizados para o auxílio do preparo do canal. 
Estão corretas: 
a) Somente as afirmativas I, II e III.  c) Somente as afirmativas II e III. 
b) Somente as afirmativas I e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
34 - Com relação ao isolamento do campo operatório, não podemos afirmar: 
a) No isolamento absoluto é utilizado lençol de borracha, pois é o único meio de conseguir um campo totalmente livre 
de umidade. 
b) Os grampos de número 200 a 205 são indicados para incisivos e caninos. 
c) No isolamento relativo são utilizados roletes de algodão colocados na vestibular e lingual dos dentes. 
d) A godiva deve ser utilizada quando houver necessidade de promover uma estabilização dos grampos. 
 
35 - Qual dos materiais abaixo é utilizado após o condicionamento ácido em uma restauração de resina 
composta?   
a) verniz cavitário. 
b) hidróxido de cálcio. 
c) ionômero de vidro. 
d) adesivo dentinário. 
 
36 - Com relação aos instrumentos e instrumentais odontológicos, assinale a alternativa incorreta: 
a) As finalidades do micro-motor são: remoção do tecido cariado, preparo de cavidades para restauração, procedimentos 
cirúrgicos e endodônticos. 
b) As brocas diamantadas promovem o corte dos destes através de um desgaste.  
c) A caneta de alta rotação é um instrumento cujo funcionamento se dá com pressão de ar oriunda de um compressor. 
d) As brocas carbide, na sua ponta ativa, possuem lâminas de aço lisas ou estriadas que promovem o corte dos dentes 
através de “lascas”.  
 
37 - Todos os instrumentais abaixo são utilizados na semiologia, exceto: 
a) Sindesmótomo. 
b) Sonda exploradora dupla. 
c) Colher de dentina. 
d) Sonda periodontal milimetrada. 
 
38 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao vazamento e preparo de modelos de gesso: 
a) A relação água/pó para o gesso pedra é: 50 a 55 ml de água para 100g de pó. 
b) A manipulação do gesso deve ser feita em uma cuba de borracha e espátula para gesso. Deve-se colocar a água no 
gral e depois o pó. 
c) Durante o vazamento, é recomendado o vibrador. Deve-se colocar o gesso lentamente, deixando-o escoar para o 
fundo do molde.  
d) Em casos de moldes dentados, devem-se cobrir todos os dentes primeiro, para depois colocar o restante do gesso. 
 
39 - Estão corretas todas as alternativas abaixo com relação às observações que devem ser feitas no ato da 
marcação de uma consulta na agenda:  
a) Devem ser anotados nome e sobrenome do paciente com telefone para contato. 
b) O nome do paciente deve ser anotado a lápis na agenda para se evitar rasuras em caso de necessidade de marcar outro 
em seu lugar. 
c) A agenda não deve ficar à mostra para que o paciente não fique à vontade para escolher um horário. 
d) O procedimento a ser realizado deve vir anotado juntamente com o nome do paciente. 
 
40 - Qual o material abaixo não deve ser usado na revelação de radiografias odontológicas: 
a) revelador. 
b) contraste. 
c) fixador. 
d) câmara escura. 
 

  
 




