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Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

Nº QUESTÕES
10
10

Total de questões

20

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
Destaque aqui
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Marque aqui as suas respostas:
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LÍNGUA PORTUGUESA

cerca de 1%, enquanto nos países de alta renda chegou a
7% ou 8%.

Leia a tirinha abaixo para responder a questão de
número 1 e 2.

(Disponível em: (https://exame.abril.com.br/ciencia/excesso-de-peso-eresponsavel-por-4-dos-casos-de-cancer-no-mundo/ Adaptado)

3) O texto traz uma discussão sobre um importante
tema da atualidade:
a) Alertar a população a respeito das consequências que o
excesso de peso pode trazer decorrentes da falta de
atividade física e má alimentação.
b) Prever que o número de mortes por excesso de peso
pode diminuir se as pessoas praticarem atividades físicas
e consumirem alimentos saudáveis.
c) Afirmar que o excesso de peso é o único responsável
pelo número de mortes por câncer em 2012.
d) Ilustrar as consequências da má alimentação e da
necessidade de praticar uma atividade física nos dias
atuais.
4) De acordo com as regras de colocação pronominal,
assinale a alternativa que preenche respectivamente
as lacunas abaixo:
I- “Olhos ______ cor ilumina o meu mundo.”
II- “O carro ______ motor tinha fundido foi rebocado.”
III- “O menino cometeu uma infração. _____ será
calculada.”
IV- “Diga-me ________ você vai, que irei contigo.”
V- “Essa é a menina ________ fez o teste.”
a) cuja, que o, essa, aonde, cuja
b) cuja, cujo, esta, aonde, a qual
c) que a, que o, esta, onde, cujo
d) cujo a, cujo, essa, onde, a qual

(Disponível em:
http://aescritanasentrelinhas.com.br/2011/02/21/interpretacao-de-tirinhascalvin/)

1)Sobre o humor da tirinha assinale a alternativa
CORRETA.
a) Calvin empenhar-se na construção de um raciocínio em
prol da cobrança pelo desenho que ele mesmo fez.
b) Após o longo discurso de Calvin, seu pai não pagar pelo
valor solicitado.
c) O pai não reconhecer o valor de 500 dólares pedido por
Calvin.
d) Nenhuma das alternativas.

5) A alternativa que reescreve o trecho: “Convém
confiar a João esta responsabilidade.”, de acordo com
a norma-padrão de emprego e colocação pronominal,
é:
a) Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
b) Convém confiá-lo esta responsabilidade.
c) Convém o confiar esta responsabilidade.
d) Convém confiar esta responsabilidade.

2) No último quadrinho o pai de Calvin utiliza a
locução “Ainda assim”, que é um conector de:
a) Consequência.
b) Adversidade.
c) Concessão.
d) Restrição.
Leia o texto abaixo para responder à questão de
número 3.

6) Observe a sentença: “E, aparecera como um clarão
reluzente.” A forma verbal em destaque, pode ser
substituída, sem prejuízo no seu significado, por:
a) vinham aparecendo
b) apareceu
c) havia aparecido
d) aparecia

Excesso de peso é responsável por 4% dos casos de câncer no
mundo
Um relatório da Sociedade Americana do Câncer
apontou que o excesso de peso foi responsável por cerca
de 3,9% dos casos de câncer em 2012. Os autores do
relatório afirmam que o número deverá crescer nas
próximas décadas, dadas as tendências.
Sistemas políticos, econômicos, práticas de
mercado que promovem o consumo de alimentos muito
energéticos e pouco saudáveis e pouco tempo de
atividade física estão aumentando os casos de pessoas
com excesso de peso, diz o relatório.
Em 2016, aproximadamente 40% dos adultos e
18% das crianças e adolescentes apresentaram excesso
de peso. O número cresceu em praticamente todos os
países, mas os maiores aumentos foram em países
subdesenvolvidos.
Em 2015, segundo o relatório, 4 milhões de mortes
foram associadas ao excesso de peso. O impacto
econômico destas mortes é estimado em 2 trilhões de
dólares. Em 2012, o excesso de peso foi responsável por
544,300 casos de câncer, ou seja, 3,9% do total de casos
da doença. Em países de baixa renda, a proporção variou

7) Preencha corretamente as lacunas das sentenças e
assinale a alternativa CORRETA quanto às regras do
acento indicativo de crase:
I- Reagirei _____ situação _____ qual estamos
acostumados.
II- Nós iremos _____ galerias de arte contemporâneas.
III- _____ medida que eu estudo, aprendo mais.
IV- Disse _____ aluna que a prova foi cancelada.
V- Você deve estar ciente de que terá de obedecer
_____ normas.
a) à...à, às, à, àquela, às
b) à...a, às, à, aquela, as
c) a...a, às, a, aquela, às
d) a...à, as, à, àquela, as
8) Assinale a alternativa em que há erro de regência,
de acordo com a língua culta.
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14) A respeito do tratamento de dentes anteriores
fraturados, assinale a alternativa CORRETA:
a) A técnica da colagem de fragmento é a que apresenta
melhor reestabelecimento da função, e melhor estética,
para isso não devem ser realizados desgastes no
fragmento nem no remanescente.
b) A técnica da Muralha de silicone, dentre as suas muitas
vantagens, minimiza a quantidade de acabamento e
polimento, e é a técnica mais rápida para o paciente.
c) Por se tratar de dentes anteriores que recebem muito
esforço mastigatório, sempre é indicado realizar
tratamento endodôntico e retenção com pino intracanal.
d) A técnica de restauração direta é a que apresenta
melhor estética, além de ser mais segura.

a) Eu tinha trazido o livro.
b) Se o governo mantiver o acordo, dará certo.
c) Esqueci-me de você há muito tempo.
d) Ele interviu nas nossas negociações.
9) Na sentença “O aluno preencheu com medo o
gabarito da prova.” O termo em destaque exerce, na
oração, a função sintática de:
a) Objeto indireto.
b) Complemento nominal.
c) Predicativo do sujeito.
d) Predicativo do objeto.
10) Observe as sentenças:
I- “Ele estava irritado porque o carro quebrou.”
II- “Choveu, embora estivesse marcando sol.”
III- “Ele foi tão sincero que conseguiu a vaga.”
IV- “Fez o serviço como a mãe orientou.”
As conjunções em destaque expressam valor
semântico de oração subordinada adverbial:
a) causal, concessiva, consecutiva, conformativa.
b) explicativa, consecutiva, explicativa, conformativa.
c) consecutiva, temporal, causal, final.
d) causal, adversativa, explicativa, consecutiva.

15) Em relação ao metabolismo dos anestésicos
locais, assinale a alternativa CORRETA:
a) A excreção pode ser renal, pulmonar ou biliar.
b) Seu mecanismo de ação agem na membrana celular
impedindo a geração e a condução do impulso, por meio
do bloqueio dos canais de cálcio.
c) No caso de toxicidade no sistema cardiovascular,
provoca aumento da contração miocárdica e hipertensão.
d) Nenhuma das alternativas.
16) A respeito da terapia com antimicrobianos,
assinale a alternativa CORRETA:
a) A dose e a duração da terapia podem ser extrapoladas
de uma infecção para outra diferente.
b) Um prolongado tratamento com antimicrobianos destrói
bactérias resistentes.
c) Um tratamento com antimicrobianos prolongado é
necessário para evitar recidivas.
d) Antimicrobianos de espectro estreito são preferíveis,
pois há menor redução da flora normal e menor risco de
resistência.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) A respeito da microbiologia que envolve a cárie
dental, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A microbiologia bucal antes da erupção dental é
formada por Streptococcus salivarius, Streptococcus
mutans, Staphylococcus e Lactobacillus.
b) O aumento de Streptococcus mutans está relacionado
com o desenvolvimento da cárie, e quando as lesões
paralisam diminui sua quantidade.
c) O processo de estabelecimento da doença cárie se dá
por meio dos Estreptococos: S.mutans e S.sobrinus. E a
progressão por meio dos Lactobacilos spp e Actinomyces
spp.
d) Quando as lesões de cárie paralisam diminui a
quantidade de Streptococcus Mutans.

17) Em relação à anatomia dental interna, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) O primeiro pré-molar superior na maioria das vezes
apresenta duas raízes e dois canais, que são geralmente
amplos e levemente curvados.
b) O canino superior é o dente mais longo da arcada, e
geralmente possui canal radicular único e amplo.
c) Os incisivos no geral possuem apenas uma raiz e um
canal, porém, por vezes o incisivo central inferior pode se
apresentar com dois canais, que terminam em um mesmo
forame.
d) O primeiro molar superior apresenta três raízes bem
diferenciadas, sendo a raiz palatina a mais volumosa.

12) A respeito da etiologia da Doença Periodontal (DP),
assinale a alternativa CORRETA.
a) São exemplos de fatores iatrogênicos da DP,
restaurações mal adaptadas, falta de ponto de contato e
tabagismo.
b) São exemplos de fatores modificadores da DP,
diabetes, gravidez, medicamentos e acumulo de biofilme.
c) O único fator determinante da DP é a placa bacteriana
ou biofilme bacteriano.
d) Nenhuma das alternativas.

18) De acordo com o tema retenção intra-radicular em
dentes tratados endodonticamente e extensamente
destruídos, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa CORRETA:
I- Os núcleos metálicos fundidos são utilizados como
retenção intra-radicular, e são indicados em casos de
alta exigência estética, dentes que receberão coroas
cerâmicas ou coroas de cerômeros.
II- A distância entre o final do pino e o ápice ser deve
ser de 3 a 4 mm de material obturador, para evitar
infecção periapical proveniente do deslocamento do
material remanescente e devido à presença de canais
colaterais e acessórios.
III- O aumento do diâmetro do pino reduz a espessura
da dentina remanescente e aumenta a resistência do
dente.

13) Acerca do assunto tumores das glândulas
salivares, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O adenoma pleomórfico é mais comum na glândula
parótida, e pode atingir grandes extensões.
b) São tumores malignos das glândulas salivares:
Adenoma pleomórfico, Carcinoma mucoepidermoide, e
Carcinoma adenoide cístico.
c) O Carcinoma mucoepidermóide quando acomete
glândulas salivares maiores, o sítio mais comum é a
parótida.
d) O Carcinoma adenoide cístico é mais comum no palato,
possui crescimento lento, e provoca muita dor.
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IV- Os pinos de fibra de vidro são utilizados como
retenção intra-radicular, e uma de suas vantagens é
que apresentam módulo de elasticidade semelhante à
dentina, minimizando o potencial de fratura.
V- As paredes internas do preparo devem ser
ligeiramente expulsivas acompanhando a anatomia do
conduto
radicular,
paredes
muito
expulsivas
diminuem a retenção e pode provocar efeito de cunha
levando à fratura.
a) Estão corretas as alternativas II, IV e V.
b) Estão corretas as alternativas I, II e IV.
c) Estão corretas as alternativas I, III e V.
d) Todas as alternativas estão corretas.
19) A respeito dos materiais de moldagem utilizados
na clinica odontológica, assinale a alternativa
CORRETA:
a) São materiais de moldagem elastoméricos: Silicona de
adição, silicona de condensação e godiva.
b) Os materiais de moldagem elastoméricos podem ser
distendidos em até o dobro do seu comprimento,
retornando depois, a metade do seu comprimento inicial.
c) São indicações do alginato: Moldagem de estudo,
moldagem de antagonistas, moldagem de transferência de
implantes e moldagem de trabalho.
d) Os materiais de moldagem rígidos não podem envolver
retenções que podem estar presentes nos dentes ou no
osso. Portanto, seu uso será restrito a pacientes edêntulos
sem áreas de rebordo retentivas.
20) A respeito do tema responsabilidade odontológica,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:
I- Podemos definir responsabilidade civil como a
obrigação de reparar o dano causado a outrem pela
inobservância de uma série de normas que orientam a
vida em sociedade.
II- Já responsabilidade profissional é aquela a que o
Cirurgião Dentista está obrigado a observar para não
causar danos voluntária ou involuntariamente a
outrem no exercício de sua profissão.
III- Nem sempre a obrigação do Cirurgião Dentista
possa ser tipificada como sendo de resultados. Ela
quase sempre é uma obrigação de meios.
IV- A questão do tipo de relacionamento estabelecido
entre o Cirurgião Dentista e a sua clientela já está
estabelecida como sendo uma relação contratual,
sendo este um contrato de locação de serviços
odontológicos.
a) Estão corretas as alternativas II e III.
b) Estão corretas as alternativas I, II e III.
c) Estão corretas as alternativas I e IV.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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