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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, 40 (quarenta) 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 local indicado. 
  
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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O carnaval e o menino 
Carlos Heitor Cony 

 
1º “No grande teatro da vida/ vão levar mais uma vez/ a revista colossal;/ pierrô, arlequim, colombina/ 
vão a preços populares/ repetir o carnaval.” 
2º Taí a quadrinha de antigamente – eu era menino e esperava o carnaval com certo temor, medo dos 
mascarados e, ao mesmo tempo, vontade de ser um deles. 
3º Até que fui – e não apenas durante o carnaval. Grudei ....... cara várias máscaras – e se não obtive 
poder e glória, ao menos sobrevivi ......... meu canto, fazendo um tipo de carnaval a meu modo, véspera de 
cinzas. 
4º Já encarei de tudo. Desde os retiros espirituais no seminário (segundo as santas regras de Santo 
Afonso Maria de Ligório), até retiro forçado na cela da Polícia Especial. 
5º Também fui a outros folguedos. Para opróbrio dos meus descendentes, saí de morcego assustando 
outras crianças em Paquetá. Minha mãe havia feito complicada fantasia de chinês (ou japonês, dava na 
mesma), cuja atração era o chapéu de cartolina, em óbvio feitio de chapéu chinês. 
6º Tomaram meu silêncio como aprovação. Suei frio ao me imaginar com aquele chapéu, mas aí o 
meu irmão virou a mesa: ele ia sair de reles marinheiro americano (não era bem uma fantasia mas um 
quebra-galho carnavalesco); urinou em cima do meu chapéu chinês. 
7º Não havia tempo para a fabricação de um artefato elaborado como aquele. O pai deu-lhe uns 
safanões por conta do chapéu e de outras patifarias genéricas e acumuladas. 
8º Minha mãe foi ....... armarinho, comprou pano preto, a horrível máscara que cheirava a papelão e 
cola – e assim passeei os três dias pelas ruas cheias de sol de Paquetá, dando susto nas crianças que 
conhecia e evitando aquelas que não conhecia: podiam ser mais fortes do que eu e aí o sovado seria eu. 
9º Quando a tarde caía, botava a máscara para trás da cabeça, sentindo-me ____________, 
perguntando-me sem resposta: quem foi o cretino que inventou essas coisas? Em casa, queriam saber se 
eu havia gostado. Respondia que sim. 
10 Ao pisar no chão firme, o rancho renascia de seu cansaço e se arrastava uma vez mais na marcha-
hino que louva a ilha: “Paquetá é um céu profundo/ que começa neste mundo/ mas não sabe onde acabar”. 
O ritmo era mais lento e as luzes ficavam mais tristes dentro da madrugada. Longe, o faroleiro do Xeréu 
apagava seu _______ vermelho: era outro dia. 
11 Vestia o morcego outra vez, a máscara com cheiro de papelão e cola, e eu sozinho, eu-morcego, 
batendo as ruas cheias de sol, encontrava outros morcegos, uma espécie de fantasia oficial dos meninos de 
Paquetá. 
12 E sentia frio na espinha quando esbarrava com uma caveira ou em uma bruxa,  de ___________ 
branca e encardida, a cruz preta nas costas; devia ser um garoto igual a mim, mas nunca se sabe, e esta 
dúvida me perseguia a tarde inteira, por que botam caveiras nas ruas do carnaval? 
13 E eu não entendia o grande teatro da vida (tampouco o entendo agora), nem pierrô com seu branco 
rosto banhado de luar. E quando tirava a máscara, ela estava molhada de suor, um suor tão salgado que 
parecia lágrima. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo, 24 fev. 1998, p. 3-2. 
 
01 - Preencha as lacunas que completa corretamente as linhas contínuas do texto: 
a) amaudissoado – faixo – camisola. 
b) amaldiçoado – facho – camisola. 
c) amaudiçoado – faixo – camizola. 
d) amaldissoado – faxo – camizola. 
 
02 - A maioria das vezes os termos regentes prendem-se aos termos regidos por uma proposição. 
Assinale a alternativa cujas preposições preenchem corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
do texto: 
a) na – do – até o.    c) na – no – ao. 
b) de – sobre – no.    d) sobre – em – para o. 
 
03 - No que se refere à concordância nominal assinale a alternativa que admite forma singular e 
plural: 
a) Bastantes pessoas estavam fantasiadas de morcego. 
b) Custam caro as fantasias de pierrô. 
c) Dançavam pierrô e arlequim felizes, nas ruas de Paquetá. 
d) Nas ruas, caveira e bruxas assustadoras perseguiam os meninos. 
 
04 - Assinale a alternativa em que os substantivos estão no plural correto: 
a) papelãos – irmãos. 
b) atrações – fabricaçãos. 
c) papelões – aprovaçãos. 
d) irmãos – chãos. 
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05 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que “silêncio”: 
a) glória. 
b) pierrô. 
c) véspera. 
d) paquetá. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído incorretamente pelo pronome 
correspondente: 
a) Não obtive poder e glória – Não os obtive. 
b) Tomaram meu silêncio como aprovação. – Tomaram-no como aprovação. 
c) Repetir o carnaval – Repeti-lo. 
d) Não entendo o grande teatro da vida – Não lhe entendo. 
 
07 - Analise os sinônimos de algumas palavras do texto: 
I - opróbrio (5° parágrafo) – vergonha. 
II - feitio (5º parágrafo) – formato. 
III - reles (6º parágrafo) – desprezível. 
Quais deles não causariam prejuízo de significado ao texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
08 - Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos compostos se faz da mesma forma que 
“quebra-galho”: 
a) gentil-homem. 
b) guarda-chuva. 
c) quinta-feira. 
d) obra-prima. 
 
09 - Os parênteses utilizados no 6º parágrafo do texto assinalam: 
a) O valor significativo da fantasia. 
b) A conclusão da afirmativa anterior. 
c) Um segmento explicativo. 
d) Os termos deslocados no período. 
 
10 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) che-i-ra-va. 
b) ma-ri-nhe-i-ro. 
c) te-a-tro. 
d) es-pé-ci-e. 
 
11 - Fábio possui um terreno cujo comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Sabe-se que a 
área desse terreno mede 256 m2. O semiperímetro desse terreno mede: 
a) 9 metros. 
b) 18 metros. 
c) 36 metros. 
d) 72 metros. 
 
12 - Para fazer um calçamento com 250 m de largura e 3 km de comprimento, uma equipe de 
operários levou 24 dias. Se a largura desse calçamento fosse 20% menor, e o comprimento igual a 
5/6 do comprimento original, essa mesma equipe de operários faria o calçamento em: 
a) 16 dias. 
b) 15 dias. 
c) 14 dias. 
d) 12 dias. 
 
13 - Num grupo constituído por 216 pessoas, sabe-se que 1/8 delas tomam café e também tomam 
leite, 37,5% tomam leite, 3/4 tomam café, e o restante (se houver) não tomam café nem leite. Assinale 
a alternativa incorreta: 
a) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas café é igual a 135. 
b) Todas as pessoas desse grupo tomam café ou leite. 
c) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas leite é igual a 54. 
d) O número de pessoas desse grupo que não tomam café nem leite é igual a 27. 
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14 - Um cilindro circular reto é seccionado, a partir de uma de suas bordas, por um corte cujo ângulo 
de inclinação ���� mede 45º com a correspondente horizontal, conforme ilustrado na figura que segue: 

 
Sabe-se que o diâmetro da base desse cilindro mede 15 cm, e que sua altura é de 60 cm. O volume 
do cilindro seccionado, ou seja, da parte sombreada da figura acima, é igual a: 
a) aproximadamente 2530π cm3. 
b) aproximadamente 2950π cm3. 
c) 3375π cm3. 
d) 13500 π cm3. 
 
15 - Ana desenhou um triângulo retângulo ABC, cuja base é a hipotenusa , e cujos catetos medem 
12 cm e 16 cm, como indicado na figura que segue: 

 
A altura h desse triângulo mede: 
a) 20 cm. 
b) 11,4 cm. 
c) 9,6 cm. 
d) 7,2 cm. 
 
16 - Até 1.964 não havia a figura do Vice-Prefeito em nosso município, quem foi o primeiro cidadão a 
assumir este posto em Astorga? 
a) Benedito Pereira da Silva.   c) Guerino Guandalini. 
b) Carlos José Anunciação.   d) Lorival de Moura. 
 
17 - Chegou à Presidência da República através do voto indireto: 
a) Fernando Collor de Mello. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar franco. 
d) José Sarney. 
 
18 - Dia 20 de Novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta data foi escolhida por lembrar: 
a) A alforria de Zumbi dos Palmares. 
b) A chegada de Zumbi dos Palmares ao Brasil. 
c) A morte de Zumbi dos Palmares. 
d) O nascimento Zumbi dos Palmares. 
 
19 - Na próxima sexta-feira comemoraremos a Proclamação da República, quem foi o protagonista 
deste ato histórico? 
a) Deodoro da Fonseca.   c) Duque de Caxias. 
b) Dom Pedro I.     d) Floriano Peixoto. 
 
20 - O carro chefe da economia do município de Astorga é o setor: 
a) Agrícola. 
b) Comercial. 
c) De serviços. 
d) Industrial. 
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21 - Assinale a alternativa que apresenta o número de ossos da face, que estão listados abaixo, 
respectivamente: 
Parietal. 
Etmóide. 
Frontal. 
Esfenóide. 
a) 1, 1, 1, 1. 
b) 2, 2, 2, 2. 
c) 1, 2, 1, 2. 
d) 2, 1, 1, 1.  
  
22 - Com relação à gengiva inserida, assinale a alternativa incorreta: 
a) É firme, resistente e inserida ao periósteo do osso alveolar. 
b) É limitada pela gengiva marginal livre e mucosa alveolar. 
c) Faz parte do periodonto de sustentação. 
d) É um tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado, com aspecto de casca de laranja. 
  
23 - Com relação às funções do sistema estomatognático, assinale a alternativa incorreta: 
a) A sucção é uma função inata do ser humano. É um reflexo de alimentação, rítmico e simples. 
b) A mastigação é a função mais importante para o equilíbrio das estruturas orofaciais.  
c) A respiração exerce função vital e, posteriormente, mediante aprendizagem, participa da função fonação. 
d) A fonação ocorre durante o processo ativo de inspiração e movimentação passiva das estruturas que 
formam o trato vocal. 
  
24 - Assinale a alternativa que não está correta com relação à deglutição e as estruturas anatômicas 
envolvidas nesse processo: 
a) A deglutição é um processo voluntário somente até a parte final da laringe. 
b) O esfíncter esofagiano inferior é menos desenvolvido que o superior. 
c) O refluxo é a passagem de alimento do estômago para o esôfago e suas causas são diversas. 
d) A consistência e o tamanho do bolo alimentar adequados fazem com que uma só onda peristáltica leve o 
alimento até o esfíncter esofagiano inferior. 
  
25 - O canino inferior direito decíduo, o primeiro pré-molar superior esquerdo, o segundo molar 
superior esquerdo e o incisivo lateral inferior direito decíduo: 
a) 73 – 14 – 37 – 72. 
b) 84 – 23 – 25 – 81. 
c) 82 – 25 – 26 – 83. 
d) 83 – 24 – 27 – 82. 
  
26 - Assinale a alternativa que apresenta um elemento dentário que não nasce por volta dos 6-8 
anos: 
a) 46. 
b) 31. 
c) 27. 
d) 42. 
  
27 - O ombro palatino está presente nos: 
a) Caninos. 
b) Pré-molares. 
c) Molares. 
d) Decíduos. 
  
28 - Com relação às faces reais dos elementos dentários, assinale a alternativa incorreta: 
a) A face vestibular mantém relação com lábios e bochechas. 
b) As faces proximais estão voltadas para o palato. 
c) As faces oclusais dos dentes entram em contato quando eles entram em oclusão.  
d) A face lingual dos dentes inferiores é a que está voltada para a cavidade bucal propriamente dita e 
mantém relação com a língua.  
  
29 - Assinale a alternativa incorreta com relação à tuberculose: 
a) Os perdigotos da tuberculose podem ser dispersos por aerossóis produzidos pela turbina durante o 
atendimento odontológico. 
b) A transmissão ocorre através da inalação de secreções respiratórias contendo o bacilo da tuberculose. 
c) O bacilo da tuberculose apresenta alta resistência aos desinfetantes químicos. 
d) A imunização com a vacina tetravalente dá entre 50% a 80% de resistência à doença. 
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30 - Assinale a alternativa incorreta com relação as Hepatites: 
a) O fato de um indivíduo ter sido vacinado contra a Hepatite B, não significa, necessariamente, que o 
mesmo esteja imunizado. 
b) Não há evidências de que a hepatite A represente risco ocupacional à equipe odontológica através da 
lesão percutânea. 
c) O risco de infecção pelo vírus da Hepatite B tem relação direta com o contato com sangue contaminado e 
com a carga viral da fonte contaminante. 
d) A Hepatite C pode levar a uma infecção crônica e silenciosa do fígado. Daí a importância da vacinação. 
  
31 - Com relação ao S. mutans, assinale a alternativa que não está correta: 
a) Este grupo de bactérias é capaz de sobreviver em ambientes muito básicos, o que o favorece em uma 
competição como as demais bactérias. 
b) O S. mutans metaboliza o açúcar consumido e produz ácidos que agem na estrutura do dente. 
c) É uma espécie gram positiva com morfologia de coco. 
d) Essas bactérias fazem parte da flora bucal humana, logo a transmissão é larga. 
  
32 - Assinale a alternativa incorreta com relação as fases de formação de biofilmes dentários: 
a) A fase de aderência inicial envolve mecanismos inespecíficos e específicos de adesão à película 
adquirida do esmalte e outras superfícies dentárias expostas. 
b) A fase de acúmulo envolve mecanismos de interação bacteriana e a produção de uma matriz 
extracelular. 
c) A fase da comunidade “clímax” atinge um estágio de equilíbrio dinâmico, onde os diversos 
microorganismos que compõem o biofilme estão em constante adaptação às alterações ambientais. 
d) Na fase de acúmulo, os microorganismos não são capazes de interagirem entre si. Eles interagem 
apenas com a película adquirida. 
  
33 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a técnica de escovação que está mais indicada para 
crianças: 
a) Stillman modificada. 
b) Bass. 
c) Fones. 
d) Charters. 
  
34 - Todas as alternativas abaixo apresenta corretas modificações da classificação das doenças 
periodontais de 1999, exceto: 
a) Inclusão das doenças gengivais. 
b) Substituição do termo “Periodontite do Adulto” por “Periodontite Crônica”. 
c) Substituição do termo “Periodontite de Início Precoce” por “Periodontite Agressiva”. 
d) Inclusão da categoria “Periodontite Refratária”. 
  
35 - Assinale a alternativa incorreta com relação às características clínicas da doença periodontal: 
a) Na lesão gengival inicial ocorre a destruição do colágeno na área do infiltrado inflamatório. 
b) A lesão gengival precoce ocorre sete dias após o acúmulo de placa. 
c) Na lesão gengival estabelecida clássica, a perda de colágeno continua a ocorrer nas direções lateral e 
apical. 
d) A lesão gengival-periodontal avançada possui todas as características de lesão estabelecida, mas com 
diferenças importantes, representadas principalmente por perda do osso alveolar. 
  
36 - Assinale a alternativa que apresenta o nome da técnica radiográfica que utiliza um posicionador 
de Rx intra oral: 
a) Oclusal.     c) Paralelismo. 
b) Bissetriz.     d) Panorâmica. 
 
37 - Assinale a alternativa que apresenta a principal utilidade do “gás Tetrafluoroetano”: 
a) Teste de vitalidade pulpar. 
b) Aplicação tópica de flúor. 
c) Polimento coronário. 
d) Limpeza cavitária. 
  
38 - Assinale a alternativa que apresenta a melhor maneira de se evitar a intoxicação crônica pelo 
flúor: 
a) Uso constante do sugador durante as aplicações tópicas de flúor. 
b) Controlar a quantidade de creme dental fluoretado na escova de dente. 
c) Pedir ao paciente para cuspir exaustivamente após as aplicações tópicas de flúor. 
d) Colocar o paciente em posição vertical com a cabeça ligeiramente inclinada para frente. 
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39 - Todas as alternativas abaixo apresentam métodos de classificação da doença cárie, exceto: 
a) Velocidade de destruição. 
b) Localização. 
c) Tecido atacado. 
d) Microorganismos causadores. 
  
40 - Assinale a alternativa que não apresenta um correto objetivo da afiação dos instrumentos 
periodontais: 
a) Evitar que os instrumentos percam o corte durante a esterilização. 
b) Restaurar a borda cortante, sem distorcer os ângulos originais da lâmina. 
c) Preservar o contorno necessário para exercer sua função. 
d) Prolongar a vida útil do instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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