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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 06 de Língua Portuguesa, 04 de Matemática, 03 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 15 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questão 01) Assinale a opção em que 

todas as palavras sejam adjetivos (ou 

possam ser, dependendo do contexto). 

A) Frio, nobre, intenso, efêmero. 

B) Útil, íntimo, verniz, purificar. 

C) Sulista, forte, sutil, academia. 

D) Suave, fazer, criativo, legível. 

E) São, reflexo, impor, extração. 

 

Questão 02) Analise o uso dos 

porquês (porque, por quê e porquê) 

nas proposições abaixo e assinale a 

opção em que seu emprego esteja de 

acordo com a norma culta da língua 

portuguesa. 

A) Porque ele voltou para casa? 

B) Nem o governo sabe o porquê da 

inflação. 

C) Foi muito difícil a situação porque 

passamos. 

D) Porque você viajou sem me 

avisar? 

E) Não compreendi o por quê da 

briga de vocês. 

Questão 03) Aponte a alternativa 

que apresenta um pronome 

demonstrativo. 

A) Ele foi testemunha do roubo. 

B) Quem foi eleita presidente do 

grêmio? 

C) Mário esforçou-se para ser o 

melhor zagueiro da competição. 

D) Este menino foi o ganhador do 

prêmio. 

E) Faça-me um favor. 

 

 

Leia o texto a seguir para responder as 

questões 04 a 06. 

O CDC está de aniversário 

1 
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30 

Hoje o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) comemora 22 anos de 

aprovação. Foi um período em que o 

consumidor galgou muitas conquistas, 

mas ainda tem muita dor de cabeça 

com as empresas, principalmente da 

área financeira e de telecomunicações. 

E muitos acabam abrindo mão do 

direito de reclamar porque acham que 

há muita burocracia ou falta de 

efetividade para formalizar a queixa nos 

canais disponíveis. Mas o consumidor 

lesado não pode se acomodar, porque é 

com o registro de queixas que as 

entidades de defesa podem cobrar 

melhorias das empresas. E quanto mais 

se reclama, mais poder o consumidor 

ganha para melhorar essas relações. 

Ainda falta educação para o consumo, 

sobretudo nas classes C, D e E, que 

passaram a consumir mais agora graças 

à maior facilidade ao crédito. Muitos 

estão aderindo ao cartão de crédito, 

fazendo financiamentos, mas não 

sabem que podem fazer a portabilidade 

do financiamento de um banco para 

outro que ofereça juros menores, por 

exemplo. O CDC foi uma lei que pegou 

de tal forma que o aniversário é 

comemorado duas vezes ao ano, na 

data de hoje que marca o dia da 

sanção, e em março, quando passou a 

vigorar, pois foi dado prazo de seis 

meses pra o mercado se adaptar às 

novas regras. 

11/09/12 - POR MDOLCI 
http://mariainesdolci.blogfolha.uol.com.br/2012/09/11/o

-cdc-esta-de-aniversario/ 
 

Questão 04) No texto, as 

expressões “dor de cabeça” (L5) e 

“abrindo mão” (L8), significam 

prioritária e respectivamente: 

A) renunciando - problema 

B) aborrecimento – abdicando 

C) desistindo – preocupação 

D) cefaleia – abdicando 

E) cefaleia - desistindo 




http://mariainesdolci.blogfolha.uol.com.br/2012/09/11/o-cdc-esta-de-aniversario/
http://mariainesdolci.blogfolha.uol.com.br/2012/09/11/o-cdc-esta-de-aniversario/
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Questão 05) “Mas o consumidor 

lesado não pode se acomodar, 

porque é com o registro de queixas 

que as entidades de defesa podem 

cobrar melhorias das empresas.” 

(L12-16) 

A relação de sentido estabelecida 

entre as orações conectadas pela 

conjunção “porque” é de 

A) finalidade. 

B) concessão. 

C) comparação. 

D) alternância. 

E) explicação. 

Questão 06) “Muitos estão aderindo 

ao cartão de crédito, fazendo 

financiamentos, mas não sabem que 

podem fazer a portabilidade do 

financiamento de um banco para 

outro que ofereça juros menores, por 

exemplo.” (L22-28) 

No período acima, as palavras 

sublinhadas classificam-se, 

respectivamente, como 

A) conjunção integrante e pronome 

relativo 

B) pronome relativo e pronome 

relativo 

C) conjunção integrante e conjunção 

integrante 

D) pronome relativo e pronome 

indefinido 

E) pronome relativo e conjunção 

integrante 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 07) Sabendo que cos 23º 

= 0,92, o valor da expressão 

  
       

                  é: 

 

A) 0,46 

B) 2,17 

C) 0,5 

D) 1,02 

E) 1,59 

Questão 08) Um ciclista e um 

maratonista começam juntos uma 

competição.  

A equação                 

representa a posição em metros do 

ciclista, em função do tempo t, em 

segundos. No instante em que o 

ciclista parte da posição zero, o 

maratonista inicia seu movimento 

pela equação         , na mesma 

pista e no mesmo sentido. A posição 

mais afastada da origem na qual o 

ciclista e o maratonista voltam a se 

encontrar é 

A) 1m 

B) 4m 

C) 5m 

D) 10m 

E) 20m 

 

 

 

 
 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 09) Deseja-se fazer um 

cercado de tela de modo que o piso 

retangular tenha 40m2 de área. 

Considerando que se dispõe de 26m 

de comprimento de tela para a 

construção desse cercado, as 

dimensões do retângulo do piso 

devem ser de 

A) 5m e 8m. 

B) 6m e 20m. 

C) 13m e 13m. 

D) 4m e 10m. 

E) 4m e 22m. 

Questão 10) Um engenheiro civil, 

estudando a resistência de uma viga, 

obteve os seguintes dados: 

Peso(em N) Deformação(em mm) 

0 0 

6 9 

18 45 

Considerando que a deformação D 

pode ser dada em função do peso x 

por um polinômio do tipo D(x) = ax2 

+ bx + c, a deformação para um 

peso de 24N é 

A) 9mm. 

B) 24mm. 

C) 45mm. 

D) 54mm. 

E) 72mm. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

 

Questão 11) Em 2010, na Tunísia, 

teve início um movimento de 

contestação do ordenamento político 

que foi denominado de Primavera 

Árabe, cujo ápice ocorreu na Líbia e 

no Egito onde os governantes 

Muamar Kadafi e Hosni Mubarak 

foram retirados do poder por 

rebeliões. A expansão árabe pelo 

norte da África teve como fator de 

impulsão a religião muçulmana ou 

islamismo. A cidade mais sagrada do 

islamismo e local para onde todo fiel 

dessa religião deve peregrinar ao 

menos uma vez na vida é 

A) Meca. 

B) Jerusalém. 

C) Cairo. 

D) Medina. 

E) Teerã. 

 

Questão 12) Brasília é a capital 

federal da República Federativa do 

Brasil e sede de governo do Distrito 

Federal. Assinale a alternativa 

correta sobre o ano de inauguração 

Brasília e o nome do presidente em 

exercício na época. 

A) 1961, Juscelino Kubitschek de 

Oliveira 

B) 1962, Jânio Quadros 

C) 1960, Juscelino Kubitschek de 

Oliveira. 

D) 1962, João Goulart 

E) 1960, Jânio Quadros 




http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_%28Brasil%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_%28Brasil%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros
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Questão 13) Os terremotos que 

ocorreram na Itália nos últimos anos 

abalaram muito mais do que casas, 

construções, pontes, estradas e 

outras obras de infraestrutura. 

Verdadeiras joias da arquitetura 

também foram duramente 

danificadas e, por conta disso, 

A) o governo italiano decidiu em 

caráter emergencial transferir 

parte importante desses acervos, 

inclusive as obras arquitetônicas, 

para as regiões dos alpes 

italianos, na fronteira com a suíça. 

B) pesquisadores e especialistas 

estão lutando contra o tempo para 

restaurar prédios históricos, como 

a basílica de São Francisco em 

Mirandola, obra singular da 

arquitetura renascentista. 

C) a exemplo do que ocorre no Brasil 

com obras que compõem o 

patrimônio histórico nacional, os 

italianos também não estão muito 

preocupados com a conservação, 

quanto mais com a restauração de 

obras afetadas pelos terremotos. 

D) os terremotos não abalaram 

somente joias da arquitetura 

renascentista, mas fizeram 

estragos nos altos postos do 

poder político italiano, como a 

queda recente do Primeiro 

Ministro Silvio Berlusconi. 

E) Assim como na Itália, existe 

grande preocupação da sociedade 

e do governo brasileiro com obras 

que compõem seus acervos 

históricos do patrimônio nacional. 

 

 

INFORMÁTICA 

 

Questão 14) Navegador é um termo 

adotado para indicar um programa 

que possibilita o uso da Internet, 

visualizando o conteúdo de sites 

disponíveis na grande rede. O 

Microsoft Internet Explorer é um dos 

navegadores mais conhecidos e 

utilizados. Selecione a alternativa 

que apresenta outro famoso 

navegador, concorrente do Microsoft 

Internet Explorer. 

A) Adobe Flash Player 

B) Skype 

C) Mozilla Firefox 

D) Google Earth 

E) Real Player 

 

Questão 15) Para efeito de 

lançamento de dados em sistemas, 

caso preencha uma planilha do Excel 

com os seguintes dados: A1=3, 

B1=5, C1=6, D1=4, assinale a 

alternativa com o valor resultante na 

célula A2, com a fórmula 

=D1*C1/A1+B1 

A) 3 

B) 1 

C) 13 

D) 42 

E) 28 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIM8ENTOS 

ESPECÍFICOS 

        

Questão 16) Em  1998, foi realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE e Ministério da 

Saúde - MS, uma pesquisa nacional a 

qual mostrou que aproximadamente 

29,6 milhões de brasileiros nunca 

foram ao dentista. Neste contexto, o 

MS propôs a inclusão de equipes de 

saúde bucal no Programa de Saúde 

da Família (PSF). Todas as funções 

abaixo podem ser exercidas pelos 

auxiliares de saúde bucal do PSF, 

EXCETO 

A) identificação das situações de risco 

das famílias. 

B) tratamento dos problemas 

odontológicos das pessoas da 

família em sua própria casa. 

C) priorização de demandas 

assistenciais. 

D) priorização de demandas 

preventivas. 

E) ações de saúde bucal levadas 

diretamente às comunidades. 

Questão 17) A esterilização do 

instrumental odontológico por 

produtos químicos deve seguir 

normas de conduta para que o 

resultado seja plenamente alcançado. 

Uma das normas listadas abaixo é 

INCORRETA. Indique-a. 

A) O instrumental a ser esterilizado 

deve ser rigorosamente limpo com 

desincrostante e sabão detergente 

antes de ser colocado na solução. 
 

 

B) O material deve ser colocado em 

cuba fechada e totalmente 

submerso na solução. 

C) Não se recomenda colocar juntos, 

na mesma cuba ou bandeja, 

materiais diferentes (aço e 

alumínio, por exemplo), visando 

prevenir corrosão do tipo 

eletrolítica. 

D) Deve-se evitar abrir 

sucessivamente a cuba depois de 

colocada a solução. 

E) Enxaguar rapidamente o material 

com água corrente, antes de usá-

lo no paciente. 

Questão 18)  A placa bacteriana 

I. é uma película pegajosa e incolor 

formada por açúcares e bactérias 

que se forma sobre os dentes; 

II. libera um ácido que ataca o dente 

deixando-o sem proteção e de 

fácil acesso à cárie. 

III. irrita a gengiva, causa 

inflamação, inchaço, sangramento 

e, por fim, gengivite, se não for 

tratada. 

IV. tem sua formação evitada 

mediante o uso correto e rotineiro 

do fio dental e da escova de 

dentes após as refeições. 

Aponte a alternativa correta. 

A) I, II, III e IV. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I e III, apenas. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 19) A concentração da 

solução de fluoreto de sódio (NaF) 

nos enxaguatórios bucais 

(bochechos) diários deve ser de 

A) 2,0%. 

B) 1,0%. 

C) 0,5%. 

D) 0,05%. 

E) 0,02%. 

Questão 20) Segundo o Ministério 

da Saúde - MS, a frequência de 

realização da “escovação dental 

supervisionada (a)” não deve ser 

superior a (b) vezes por ano, porque 

acima desta frequência não implica 

ganhos relevantes ao processo 

educativo, onerando 

desnecessariamente os recursos 

alocados à atividade. Complete 

adequadamente a frase acima, 

marcando a opção correta. 

A) (a) direta; (b) 2 

B) (a) indireta; (b) 3 

C) (a) direta; (b) 4 

D) (a) indireta; (b) 5 

E) (a) indireta; (b) 6 

Questão 21) A cárie dental acontece 

quando a quantidade e frequência de 

alimentos ricos em sacarose são 

grandes e a escovação dental é 

insuficiente ou inadequada. Todos os 

alimentos abaixo são considerados 

muito cariogênicos, EXCETO 

A) leite com achocolatado. 

B) maçã do amor. 

C) pera. 

D) pão doce. 

E) sorvetes. 
 

 

Questão 22) Sobre as 

características dos dentes, assinale 

(V) verdadeiro ou (F) falso para as 

afirmativas abaixo, e depois, 

considerando a sequência de cima 

para baixo, escolha a alternativa 

correta.  

(  ) Os dentes são estruturas duras, 

calcificadas, presas ao maxilar 

superior e mandíbula, cuja 

atividade principal é a 

mastigação. 

(  ) O esmalte é a camada mais 

interna e mais dura. Sobre o 

esmalte está situada uma 

camada de substância óssea 

chamada dentina. 

(  ) A cavidade pulpar, ocupada 

pela polpa dental, é ricamente 

vascularizada e inervada. 

(  ) O cemento é um tecido duro 

que separa a raiz do ligamento 

peridental. 

(  ) Os vasos sanguíneos, nervos e 

tecido conjuntivo penetram no 

dente por um orifício aberto na 

extremidade da raiz. 

A) V; V; V; F; V 

B) V; F; V; V; V 

C) V; V; V; V; F 

D) V; F; F; V; V 

E) V; V; F; V; V 

Questão 23) Assinale o instrumental 

odontológico que NÃO é utilizado 

para exames clínicos.  

A) Espelho clínico. 

B) Seringa carpule. 

C) Sonda exploradora. 

D) Pinça de algodão. 

E) Escavador de dentina. 
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Questão 24) A doença periodontal é 

uma infecção bacteriana crônica que 

afeta as gengivas e o osso que 

suporta os dentes. A causa principal 

da doença periodontal é a placa 

bacteriana, porém existem outros 

fatores que também podem afetar a 

saúde das gengivas. Indique o fator 

abaixo que não tem relação com a 

doença periodontal. 

A) Fumo 

B) Diabetes 

C) Enxaqueca 

D) Bruxismo 

E) Menopausa 

Questão 25) Entre os instrumentais 

utilizados para cirurgia oral básica, 

assinale o  que NÃO apresenta a 

função indicada corretamente. 

A) Pinça hemolítica, para apreensão de 

vaso e tecidos. 

B) Destaca periósteo, usado para 

separar tecidos moles do osso. 

C) Pinça de dente de rato, para 

apreensão do fio de sutura. 

D) Cureta para alvéolo, usada para 

limpar o alvéolo pós-extração. 

E) Pinça goiva, usada para remoção de 

osso. 

Questão 26) O instrumental 

utilizado pelo cirurgião-dentista para 

cirurgia oral básica e cuja função é a 

apreensão de vaso e tecido chama-se 

A) pinça hemostática. 

B) destaca periósteo. 

C) bisturi. 

D) pinça porta-agulha. 

E) pinça porta grampo de 

isolamento. 

  

Questão 27) A ergonomia na prática 

odontológica é realizada através do 

planejamento antecipado das 

instalações dos equipamentos 

odontológicos, sistemas hidráulico, 

elétrico e mobiliário, o que permite 

um aumento na qualidade de vida de 

toda a equipe odontológica. Essa 

prática reflete-se nos itens: 

I. minimização dos esforços, da 

exaustão e do estresse a curto, 

médio e longo prazo; 

II. prevenção de 

comprometimentos mais sérios 

de saúde, como DORT; 

III. prevenção de perturbações do 

sistema circulatório (varizes); 

IV. prevenção de distúrbios do 

sistema digestivo e renal.  

Assinale a alternativa correta. 

A) I e II apenas.  

B) I, II e III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) I, II e IV apenas. 

E) I, II, III e IV. 

Questão 28) A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) utiliza o CPO ( 

Índice de dentes cariados, perdidos 

ou obturados) como indicador básico 

de comparação para o estado de 

saúde bucal entre populações 

diversas. Em que idade a OMS realiza 

esse levantamento?  

A) 30 anos. 

B) 24 anos. 

C) 20 anos. 

D) 12 anos. 

E) 8 anos. 
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Questão 29) Segundo a Lei no 

8.080, de 10 de setembro de 1990, o 

conjunto de ações e serviços de 

saúde prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, 

estaduais e municipais da 

administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo poder 

público, constituem o  

A) SUS – Serviço Único de Saúde. 

B) INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social. 

C) IPE – Instituto de Previdência 

Estadual. 

D) CRO – Conselho Regional de 

Odontologia. 

E) INAMPS – Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência 

Social. 

Questão 30) Os profissionais da 

área odontológica devem orientar as 

futuras mamães sobre cuidados que 

visam à saúde dentária do bebê. 

Entre as alternativas abaixo, uma é 

considerada “mito”, pois NÃO altera 

a saúde dentária do bebê. Aponte-a. 

A) Amamentação natural. 

B) Uso de mamadeiras e chupetas 

com bicos ortodônticos. 

C) Higiene adequada da mãe, criança 

e utensílios. 

D) Tomar flúor durante a gravidez. 

E) Alimentação saudável da mãe 

durante e após a gravidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







