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Prefeitura Municipal de 

Itamarati de Minas – MG 

Concurso Público nº 01/2012 
 

 

 

 
CADERNO DE PROVAS 

 
Nome do Candidato N.ºde Inscrição 

  

Cargo Pretendido Assinatura do Candidato 
TÉCNICO EM SAÚDE 

BUCAL 
 

 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções seguintes: 
 

1. Conferir se o caderno de provas recebido se refere ao cargo pretendido; 
2. Preencha neste Caderno de Provas, de forma legível e à caneta, o seu nome completo e o número de 

sua inscrição; 
3. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal de sala; 
4. Será distribuída folha de rascunho para anotações e marcações; 
5. Assine este Caderno de Provas, a Folha de Respostas e a Lista de Presença, todos à caneta; 
6. Não será permitido, durante as provas, qualquer espécie de comentário, consultas ou a utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, etc.; 
7. Deixe sobre a mesa apenas a carteira de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e 

borracha; 
8. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para a Folha de Respostas, à 

caneta; 
9. Recomendamos máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas, pois não haverá 2ª via; 
10. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
11. Será anulada a questão que contiver rasuras, estrelinhas, mais de 1(uma) resposta assinalada, 

nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
12. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, devidamente preenchidos e assinados. 
13. Caso queira entrar com recurso haverá um exemplar das provas com a Comissão do Concurso, a partir 

de segunda-feira, no horário de funcionamento da Prefeitura. Se desejar copie a questão na sua folha 
de rascunho; 

14. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
15. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
16. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
17. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
18. Na folha de respostas há uma frase a ser transcrita com sua letra habitual. Não esqueça de fazer a 

transcrição. 
19. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas. 
 

A Máxima Auditoria, Consultoria e Treinamentos Ltda. deseja a você uma  
BOA PROVA!
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. No odontograma da paciente C.P.S, observa-se anotações sobre 
acompanhamento de cárie nos dentes 13, 54, 31 e 36. Os dentes acima descritos 
são respectivamente: 
 
a) Canino superior esquerdo permanente, primeiro pré-molar superior direito decíduo, 

incisivo central inferior esquerdo permanente e primeiro molar inferior direito; 
b) Canino superior direito permanente, primeiro molar superior direito decíduo, incisivo 

central inferior esquerdo permanente e primeiro molar inferior esquerdo; 
c) Canino superior esquerdo permanente, primeiro molar superior direito decíduo, incisivo 

central inferior direito permanente e primeiro molar inferior direito; 
d) Canino superior direito permanente, primeiro pré-molar superior direito decíduo, 

incisivo central inferior direito permanente e primeiro molar inferior esquerdo. 
 
2. De acordo com as afirmativas abaixo, podemos AFIRMAR: 
 
I. O flúor participa no processo de remineralização das estruturas dentais. 
II. O flúor quando ingerido na época de formação dos dentes pode resultar em ocorrência 

da Fluorose Dentária. 
III. A aplicação tópica de flúor é uma forma de tratamento e também de prevenção da 

cárie dentária. 
IV. Intoxicação aguda de flúor é aquela que ocorre pela ingestão de uma grande 

quantidade de flúor de uma única vez. 
 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras; 
b) I, II e IV são verdadeiras; 
c) I, II e III são verdadeiras; 
d) I e II são verdadeiras. 
 
3. A ergonomia visa uma simplificação do trabalho, prevenção da fadiga física e 
mental dos operadores e pacientes, obtendo maior rendimento e conforto para os 
profissionais. Seus princípios baseiam-se na organização e distribuição adequada 
dos elementos de trabalho. É INCORRETO afirmar: 
 
a) As posições de trabalho do dentista e Técnico em Saúde Bucal são 

convencionalmente determinadas por um círculo que simula os ponteiros de um 
relógio; 

b) Na posição zero (de doze horas) o operador trabalha com visão direta da arcada 
inferior; 

c) Os mochos do dentista e auxiliar devem ser macios para que a coluna vertebral não 
fique arqueada e em posição de desconforto; 

d) Durante o trabalho realizado na boca o ideal é que o operador só execute movimento 
com os dedos, punhos e cotovelos. 

 
4. O fórceps indicado para exodontia de um resto radicular é o: 
 
a) 69; 
b) 17; 
c) 18 R; 
d) 151; 
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4. De acordo com as afirmativas abaixo, podemos AFIRMAR: 
 

I. O periodonto é um conjunto de tecidos que envolvem os dentes. É composto pela 
gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. 

II. A gengiva livre tem aspecto rosado com sua superfície apresentando um aspecto de 
casca de laranja. Separa-se da mucosa alveolar pela junção muco-gengival. 

III. O ligamento periodontal é um tecido calcificado, especializado, que circunda a porção 
radicular do elemento dentário, mantendo o dente em seu alvéolo. 
 

a) Todas as afirmativas são verdadeiras; 
b) Todas as afirmativas são falsas; 
c) Somente a afirmativa I é verdadeira; 
d) I e III são verdadeiras. 
 
5. A cárie é uma doença infecto-contagiosa, transmissível e multifatorial. Resulta 
em perda localizada de minerais dos dentes afetados. Seu aparecimento depende 
da interação de alguns fatores. NÃO podemos afirmar que: 
 
a) O flúor tem ação preventiva e terapêutica no controle do processo carioso; 
b) Aplicação tópica de fluoretos e sua utilização na água são medidas preconizadas no 

controle da cárie dentária; 
c) O dente tem um comportamento dinâmico com a cavidade bucal. Diferenças de pH do 

meio bucal resultam em perda ou ganho de minerais do tecido dentário; 
d) O fluxo salivar não apresenta uma relação direta com o desenvolvimento da cárie 

dentária. 
 

7. Durante o processo de descontaminação e esterilização dos materiais e 
instrumentais odontológicos, deve-se seguir uma sequência para o processamento 
dos mesmos. Assinale abaixo a sequência CORRETA desse procedimento. 
 
a) Limpeza do instrumental, imersão em solução de hipoclorito a 2% por 45 minutos, 

enxágue, secagem, empacotamento e esterilização; 
b) Lavagem do instrumental com água e sabão, álcool 70%, secagem e empacotamento;  
c) Limpeza do instrumental, imersão em detergente enzimático por 45 minutos, secagem, 

empacotamento e esterilização; 
d) Imersão do instrumental em detergente enzimático por 15 minutos, limpeza, enxágue, 

secagem, empacotamento e esterilização. 
 
8. Com relação aos programas coletivos que realizam exames indicadores das 
condições bucais, podemos AFIRMAR: 
 
a) O Técnico em Saúde Bucal pode colaborar nos levantamentos e estudos 

epidemiológicos somente como anotador do resultado dos exames realizados; 
b) É possível perceber que mesmo com a orientação oferecida pelos cirurgiões dentistas, 

a atuação do Técnico em Saúde Bucal não é de suma relevância. Os dentistas são os 
grandes responsáveis pela obtenção dos resultados encontrados; 

c) Os programas coletivos são capazes de mapear a condição de saúde bucal da 
população examinada, sendo relevantes para fins de planejamento de ações em 
saúde bucal; 

d) Os programas podem ser executados pelo Técnico em Saúde Bucal somente nos 
consultórios odontológicos.  
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9. Sobre os procedimentos com o lixo podemos AFIRMAR: 
 
a) O lixo perfuro-cortante deve ser acondicionado em recipientes específicos, com 

proteção dupla, preenchendo apenas dois terços do seu volume, como descrito nas 
embalagens; 

b) O lixo comum é composto de restos de embalagens, material de escritório, da cozinha, 
e é recolhido juntamente com o lixo contaminado; 

c) O lixo contaminado é composto de tudo que entrou em contato com fluidos, como 
sangue e saliva, de acordo com as normas da ABNT, com sacos contendo até um 
quarto de seu conteúdo; 

d) O procedimento de reemcapamento de agulhas deve ser sempre feito antes de 
descartá-las nos recipientes de lixo perfuro-cortantes, de maneira mais criteriosa 
possível, pois é considerado um dos atos mais propensos a provocar acidentes. 

 
10. Com relação ao carcinoma de boca é INCORRETO afirmar: 
 
a) Geralmente essa lesão é indolor; 
b) É importante o uso de duas luvas, pois se trata de uma lesão contagiosa; 
c) O diagnóstico feito na fase inicial da lesão é importante e favorece um melhor 

prognóstico; 
d) O cigarro é um dos fatores etiológicos dessa doença. 
 
11. Considerando o conhecimento da função e anatomia da dentição, é CORRETO 
afirmar que os molares são: 
 
a) Dentes posteriores, que têm por função cortar os alimentos; 
b) Dentes posteriores, que têm por função rasgar os alimentos; 
c) Dentes anteriores, que têm por função triturar os alimentos; 
d) Dentes posteriores, que têm por função triturar os alimentos. 
 
12. Para a realização da exodontia do dente 26, pode-se utilizar o fórceps de 
número: 
 
a) 18L; 
b) 18R; 
c) 1; 
d) 69. 
 
13. A sonda periodontal milimetrada é utilizada para: 
 
a) Avaliar a presença de cálculos na raíz do dente; 
b) Remover cálculos no espaço subgengival do dente; 
c) Medir a profundidade das bolsas periodontais; 
d) Detectar cáries na região interdental. 
 
14. A Colgadura é utilizada para: 
 

a) Raspagem radicular em molares; 
b) Auxiliar o Cirurgião-Dentista no ato cirúrgico, promovendo o afastamento labial; 
c) Posicionar filmes no ato radiográfico; 
d) Auxiliar o profissional na apreensão dos filmes radiográficos no ato de revelação.  
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15. A dentição decídua é composta por: 
 
a) 18 dentes; 
b) 20 dentes; 
c) 30 dentes; 
d) 32 dentes. 
 
16. A periodontite é uma doença que afeta os tecidos de suporte dos dentes. Para 
diagnóstico clínico de periodontite é necessário avaliar, EXCETO: 
 
a) Presença de Inflamação; 
b) Profundidade de sondagem; 
c) Radiografia Periapical; 
d) Mobilidade Dentária. 
 
17. Os cuidados pós-operatórios ao paciente após a realização da exodontia do 
dente 18 incluso são de fundamental importância. Para tal, recomenda-se: 
 
a) Fazer bochecho imediatamente após a cirurgia, para evitar remover o excesso de 

sangue presente na boca; 
b) Não realizar a escovação dental durante o período de 7 dias; 
c) No caso de desconforto, limpar o interior do alvéolo com cotonete; 
d) Fazer compressas frias no rosto, na região operada. 
 
18. Assinale a alternativa, onde o microorganismo acidogênico encontrado na placa 
bacteriana, um dos responsáveis pela cárie, está CORRETA: 
 
a) Estafilococcus aureus; 
b) Streptococcus mutans; 
c) Estafilococos salivarius;  
d) Espiroquetas. 
 
19. Em uma exodontia, utiliza-se para luxar os dentes (soltá-los) do osso 
circunvizinho: 
 
a) Fórceps; 
b) Condensador; 
c) Alavanca; 
d) Ponta goiva. 
 
20. Para esterilização, melhor método é o uso de: 
 
a) Estufa; 
b) Autoclave; 
c) Glutaraldeído; 
d) Hipoclorito de sódio. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 21 a 26. 
 

ONDE ESTÁ MEU EMPREGO? 
 

Os empregos estão mudando de característica. A mão de obra foi substituída pelo 
computador, a força pela criatividade, e o medo começa a ser trocado  pela motivação. O 
trabalho em equipe minou o individualismo, ou pelo menos está quase chegando lá. O 
setor de serviços tem crescido exponencialmente, e novas competências são exigidas 
pelas empresas. Resumindo: Os empregos não estão onde sempre estiveram, e o mais 
dramático é que a maioria das pessoas disponíveis no mercado está desatualizada, vive 
correndo atrás de empregos que não existem mais.  

A tecnologia que chegou para facilitar nossas vidas criou uma nova “encrenca” em 
nossa carreira.  

As planilhas de custos substituíram muitas pessoas nas empresas de 
contabilidade, o sintetizador eletrônico substituiu muitos músicos nas gravações. Lembra 
aquela orquestra com dezenas de músicos? Pois é, hoje só há  um tecladista com um 
computador. Os caixas eletrônicos, por exemplo, estão demitindo muitos bancários. Essa 
é a realidade à qual não há retorno. Precisamos nos acostumar a essas mudanças e não 
ficar lamentando o leite derramado. 

Quando falo em evolução tecnológica, não falo de algo necessariamente 
sofisticado, uma simples rede de pesca pode mudar a vida de uma vila de pescadores. 
Imagine a seguinte cena: Uma vila de pescadores onde eles usam vara de pescar e 
conseguem em média 2Kg de peixes por dia . Cada um come 1 Kg e vende o outro Kg 
por R$ 5,00. No fim do mês, cada um fatura algo como R$100.00, o que é mais do que 
suficiente para a sobrevivência da família. Tudo em perfeita harmonia.  

Até que um dia, Antônio, um dos pescadores, aparece com uma rede e consegue 
pescar 100 Kg de peixe por dia. Ele come 1 Kg e vende o restante por R$1.00 o Kg. 
Fatura R$99.00 por dia, uma pequena fortuna naquela vila. 

Resultado: O equilíbrio em que aquela comunidade vivia foi para o espaço. Agora, 
os compradores não estão mais dispostos a pagar  R$ 5.00 por Kg de pescado. Adianta 
reclamar? Não, a rede do Antônio matou os empregos dos outros pescadores que 
usavam vara de pescar, e outros trabalhos surgiram, como: Vendedores de peixes, 
peixarias especializadas, franquias, restaurantes. Uma simples rede bagunçou a vida de 
muita gente. A mesma coisa acontece nas empresas.  

Há muitas redes de pescar aparecendo todos os dias nos escritórios, nas fábricas, 
nas multinacionais. Uma revolução tecnológica e diferentes empregos. 

Mais importante que reclamar é fazer a si mesmo a pergunta. “O meu emprego 
ainda existe?” Ele só vai ter boa expectativa de vida se você souber se reciclar e estiver 
aberto as novidades. Não há outra saída, senão assumir o controle de sua carreira ou 
empresa e investir pesado na evolução profissional. Quem estaciona morre em águas 
turbulentas. Cresça dia a dia, espelhe-se em profissionais bem sucedidos e atente-se a 
novas oportunidades.  

Fique de olho em alguns detalhes fundamentais. 
1º Procure conhecer o mundo fora da sua empresa! Seus concorrentes vão lhe motivar a 
avançar. 
2º Estude sempre! 
3º Aprenda com as derrotas e comemore suas vitórias. 
4º Abra sua cabeça. Valorize teatro, cinema, música, literatura, a inspiração vem de sua 
riqueza interior e de experiências de vida. 
5º Seja feliz, realize os seus sonhos, dê  atenção a sua família, aos seus amigos, tenha 
atividades lúdicas e, principalmente, dê um tempo para você. 

SHINYASHIKI, Roberto – “Dez Mandamentos para a Carreira” 
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21. Segundo o consultor, algumas mudanças na empregabilidade devem ser 
consideradas. Dos fatos abaixo, qual NÃO foi apresentado pelo consultor. 
 
a) Desaparecimento de empregos em razão de inovações tecnológicas; 
b) Mudança no mercado de trabalho: não percebida por parte das pessoas que buscam 

emprego; 
c) Valorização da disposição para trabalho em equipe, em detrimento da iniciativa 

individualista; 
d) Concentração de empregos na indústria dos centros urbanos. 

 
22. Das alternativas abaixo, qual NÃO constitui objetivo do texto? 
 
a) Informar os leitores sobre mudanças na situação de empregabilidade, no mundo atual, 

e suas causas; 
b) Convencer os leitores que buscam emprego sobre a necessidade de se prepararem 

para as mudanças no mundo do trabalho; 
c) Criticar as inovações tecnológicas, em razão de provocarem desemprego; 
d) Orientar os leitores quanto a mudanças de comportamento, necessárias para se 

enfrentar as novas situações de emprego. 
 

23. Observe os itens abaixo: 
 
I. No título, o pronome, na 1ª pessoa gramatical, foi empregado em referência ao autor. 
II. No título, a função semântica e gramatical do pronome não são as mesmas, pois 

embora na 1ª pessoa, foi empregado sem referência a um sujeito determinado. 
III. No título, o pronome na 1ª pessoa, tem o sentido de pluralidade. 
 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
a) Somente o item I; 
b) Somente o item II; 
c) Somente o item III; 
d) Os itens II e III. 

 
24. “Quando falo em evolução tecnológica, não falo de algo necessariamente 
sofisticado, uma simples rede de pesca pode mudar a vida de uma vila de 
pescadores.” A oração principal “não falo de algo necessariamente sofisticado” pode 
manter seu sentido sem a oração subordinada, anterior a ela, “Quando falo em evolução 
tecnológica”?  
 
Explique qual das alternativas NÃO responde corretamente à questão:  
 
a) O período ficaria incompreensível, pois a informação da subordinada “Quando falo em 

algo sofisticado” é retomada na oração principal que se segue. 
b) O sentido da oração principal está subordinado à oração anterior, o que cria uma 

dependência lógico-semântica entre as duas orações. 
c) Não há uma relação hierárquica entre as duas orações, que estão no mesmo nível de 

dependência sintático-semântica: a existência de uma compromete a outra. 
d) Ambas as orações são independentes e não interdependentes, não apresentando, 

portanto, relação sintática.  
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25. Em referência ao título, é CORRETO afirmar que o autor, com essa escolha, quer 
justificar: 
 
a) Que o emprego está em extinção; 
b) Que é necessário adaptar-se às mudanças no mercado de trabalho; 
c) Que não há emprego suficiente para todos; 
d) Que a tecnologia tomou o lugar de todos os humanos no mercado de trabalho. 
 
26. Observe os itens abaixo: 
 
I. “A mão de obra foi substituída pelo computador”  
II. “O setor de serviços tem crescido exponencialmente.” 
III. “Ele só vai ter boa expectativa de vida se você souber se reciclar.” 
 
O(s) item (ns) que está (ão) na voz passiva analítica é (são): 

 
a) Somente o item I; 
b) O item I e II; 
c) Somente o item III; 
d) Todos os itens. 

 

Observe a tira abaixo: 

 
 

27. É CORRETO afirmar que: 
 
a) A charge faz, unicamente, uma denúncia ao abandono à educação por parte do 

Governo; 
b) A charge questiona o problema da defasagem do ensino por parte dos alunos; 
c) A charge faz uma alusão tanto ao abandono à educação quanto às novas regras 

ortográficas; 
d) A charge tem o intuito, exclusivamente, de chamar a atenção para as mudanças 

ocorridas com o novo acordo ortográfico. 
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28. Pode-se AFIRMAR que a resposta do aluno: 
 
a) É ambígua, demonstrando o desconhecimento do mesmo além da denúncia feita aos 

governantes quanto à indiferença à educação do país; 
b) É irônica, demonstrando a falta de qualificação dos profissionais da educação; 
c) É satírica, criticando o descaso dos professores com os alunos com problema de 

aprendizagem; 
d) É crítica, pois denuncia a falta de recursos físicos nas escolas públicas do país. 

 
Leia a reescritura da fábula, feita por Jô Soares, em forma de rap e responda as 
questões a que ela se referem (29 a 32). 
 
 

LA FONTAINE REVISITADO: 
O RAP DA CIGARRA E A FORMIGA 

 
Saca essa fábula, bicho, 

que vai te deixar cabreiro. 
Num depósito de lixo 

tinha um bruta formigueiro. 
O formigueiro falado, 

na verdade não era mixo. 
Foi para ficar rimado 

que eu falei que era no lixo. 
As formigas, ligadonas, 
trabalhavam noite e dia. 
Ficavam muito doidonas 

plugadas nessa mania. 
podes crer, não é mentira. 

Um dia uma punk louca 

que se chamava cigarra 

e achava que era uma touca 

trabalhar tanto, na marra, 
se meteu com a formigada 

e falou, pontificando: 
– Trabalhar é uma jogada 

devagar quase parando. 
Coisa careta, uma fria, 

bobeira que eu não assumo 

e avisou que não curtia 

formigueiro de consumo. 
As formigas, sem ligar, 
responderam na maior: 
– Se você não trabalhar, 

vai acabar na pior. 

A cigarra se mandou 

dizendo que era besteira. 
Das formigas se afastou 

cantando um roque 
pauleira. 

Só voltou quando era 
inverno. 

As formigas, pra esnobar, 
em vez de 

um papo fraterno, foram se 
bacanear. 

Disseram logo as formigas: 
– Olha, se quiser guarida 

vai pedir pras tuas amigas. 
Nós não damos boa vida. 

E a cigarra: – Eu tô na 
minha... 

Não vim aqui pedir nada. 
Só vim dizer que eu, 

sozinha, 
fiz a Sena acumulada. 

Moral: Para alguém ganhar sozinho 
na Sena acumulada, tem que ser 
leão.  
Ou então cigarra, bicho. Enfim, bicho, 
bicho. 

 
JÔ Soares, In: Revista VEJA, 

31.10.1990 p. 17 
 

 
 
 
 
 



Prova de Técnico em Saúde Bucal 
Concurso Público n.º 01/2012 – Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas – MG.    - 10 - 

29. Das afirmativas abaixo, julgue aquelas que são verdadeiras (V) e aquelas que 
são falsas (F). 
 
( ) Seguindo a estrutura e o desenvolvimento de um rap, Jô Soares faz uma brincadeira 

com a fábula “A Cigarra e a Formiga”. 
( ) Com o sobretítulo “La Fontaine Revisitado”, Jô Soares explicita a retomada de uma 

fábula do escritor francês La Fontaine. 
( ) O autor (Jô Soares) faz uma crítica da fábula de La Fontaine. 
 
Depois de analisar os itens, pode-se AFIRMAR que eles são, respectivamente: 
 
a) V –V – V; 
b) V – F – V;  
c) V – V – F; 
d) F – F – F. 

 
30. Todas as alternativas abaixo estão de acordo com o texto, EXCETO: 
 
a) Valorização do lúdico, do lazer, da sorte; 
b) Negação do trabalho como um valor social; 
c) Uso da linguagem coloquial (gírias) da época em que foi escrito; 
d) Uso da paráfrase para fazer uma reprodução do texto original, sem alterar o sentido.  

 
31.  “Saca essa fábula, bicho, que vai te deixar cabreiro.”  
 “Num depósito de lixo tinha um bruta formigueiro.” 
 
É CORRETO afirmar que os termos destacados são, RESPECTIVAMENTE: 
 
a) Vocativo e adjunto adverbial; 
b) Aposto e sujeito; 
c) Adjunto adnominal e adjunto adverbial; 
d) Objeto direto e objeto indireto. 

 
32. “Se você não trabalhar vai acabar na pior.” 
 “Só voltou quando era inverno.” 
 “Para alguém ganhar sozinho na Sena acumulada, tem que ser leão.”  
 
Os termos destacados são orações subordinadas exprimindo, RESPECTIVAMENTE: 
 
a) Condição – tempo – consequência; 
b) Condição – tempo – finalidade; 
c) Concessão – tempo – causa; 
d) Condição – condição – consequência. 
 
33. Na frase “É frequente o descaso com o ensino público.” Há: 
 
a) Sujeito desinencial; 
b) Sujeito inexistente; 
c) Sujeito simples e claro; 
d) Sujeito indeterminado. 
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34. O plural dos substantivos compostos apresentando radicais separados por 
hífen ou sem o sinal diacrítico, podem aparecer com as seguintes flexões abaixo, 
EXCETO em: 
 
a) Pés de moleque – guarda-roupas – tique-taques; 
b) Guardas-florestais – quartas-feiras – abaixo-assinados; 
c) Obras-primas – pingue-pongues – mulas sem cabeça; 
d) Fim de semanas – meio ambientes – couve-flores. 

  
35. Observe o trecho abaixo: 
 

“Nunca me preocupei com o mal que ocorre, quando usamos a sinceridade. Digo 
isso porque não cedo à corrupção no intuito de não perder o grupo em que estou 
inserido. Desde cedo, aprendi que, na vida, quem não quer ser um mau cidadão, 
deve resistir aos desígnios da falsa camaradagem. Ser absolvido dos caminhos  
imprecisos e absorvidos pelas veredas da dignidade.” (autor desconhecido) 

 
Analisando as palavras destacadas, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Há dois pares de palavras parônimas e um par de palavras homônimas; 
b) Há dois pares de palavras homônimas e um par de palavras parônimas; 
c) Há somente pares de palavras homônimas; 
d) Há somente pares de palavras parônimas. 

 
36. Leia os versos abaixo e responda que está proposto: 
 

“Teus olhos são negros, negros 
Como as noites sem luar... 
Não vês, não vês? 
Meu coração é triste  
Como um calouro quando leva ponto” (Castro Alves) 

 
Nos versos destacados, houve a utilização, RESPECTIVAMENTE, de: 
 
a) Uma metáfora e um eufemismo; 
b) Uma comparação e uma metáfora; 
c) Uma comparação e uma personificação; 
d) Uma metonímia e uma personificação. 

 
37. De acordo com a nova gramática oficial, a acentuação está INDEVIDA em: 
 
a) Açúcar – júri – chapéu – balaústre; 
b) Carretéis – heróico – fôrma – rói; 
c) Anéis – álbum – espécie – fé; 
d) Anzóis – viúva – céu – órfã. 
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38. Observe a placa abaixo: 

 
É CORRETO afirmar que: 
 

a) A flexão de número dos verbos destacados está empregada corretamente nos dois 
casos, uma vez que se trata de uma oração na voz passiva sintética; 

b) A flexão de número dos verbos destacados está incorreta, uma vez que ambos 
contêm sujeito indeterminado não podendo nesse caso sofrer flexão; 

c) A flexão de número dos verbos está correta somente no primeiro caso, uma vez que o 
mesmo pertence a uma oração na voz passiva sintética; 

d) A flexão de número dos verbos está correta somente no segundo caso, uma vez que o 
mesmo pertence a uma oração contendo índice de indeterminação de sujeito. 

 

39. Observe as frases abaixo: 

 
 
Nas expressões “a serviço” e “a ficar” o não emprego do acento indicador de crase 
NÃO se dá pelo mesmo motivo em: 
 
a) Ninguém chegou a tempo para a reunião. 

Ficara somente a reclamar do atraso. 
b) Fez o pagamento a prazo. 

Estava destinado a entidades carentes. 
c) Refiro-me a Lucia neste momento. 

Estamos a resolver por dias. 
d) Devolveu a ferramenta errada. 

Convenceu a garota a participar do evento. 



Prova de Técnico em Saúde Bucal 
Concurso Público n.º 01/2012 – Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas – MG.    - 13 - 

40. A pontuação que COMPROMETE a norma padrão está em: 
 
a) “Os preparativos para a copa do mundo, em 2014, está mexendo com toda a 

população mineira; uma vez que tem prejudicado o trânsito nos horários de pico.” 
b) “A maior preocupação do povo brasileiro nas próximas eleições, é saber se realmente 

serão cumpridas as novas regras que estabelecem uma conduta satisfatória para o 
exercício do mandato.” 

c) “Ninguém sabe ao certo se haverá mudanças nas normas que regem o sistema 
tributário brasileiro, uma vez que todos estão precisando de algo novo.” 

d) “Ainda que tudo pareça impreciso, a justiça tem se preocupado em organizar a 
situação da corrupção nos mais altos escalões da sociedade, principalmente dentro 
dos palácios em que estão os líderes que prometem justiça a seus eleitores.” 

 

ATENÇÃO 
 
USANDO SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA A FRASE ABAIXO NO LOCAL 
INDICADO NA FOLHA DE RESPOSTAS: 
 

“Lembre-se de que um bom exemplo é o melhor sermão”. 
 

 




