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PORTUGUÊS – 06 QUESTÕES 

 

TEXTO 01 

 

1. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Segundo o autor do texto, o Brasil exerce um papel indiferente na vida da população em relação aos 

problemas sociais e à alta arrecadação tributária. 

II. O Brasil exerce um controle exagerado e extenso, propiciando o domínio de governantes em meio a uma 

sociedade de desconfiança. 

III. A fim de tornar-se uma sociedade de confiança, o Brasil precisa ser uma sociedade em expansão, com 

relações frutíferas a moralmente saudáveis. 

 

a. Apenas I está correta. 

b. Apenas II está correta. 

c. Apenas II e III estão corretas. 

d. I, II e III estão corretas. 

 

2. Em relação às estruturas linguísticas e à coesão do Texto 01, assinale a alternativa incorreta: 

a. A expressão “que envenena a alma do indivíduo” (linha 1) restringe a abrangência do substantivo “inveja” 

(linha 1). 

b. O adjetivo “propícia” (linha 5) refere-se à sociedade de desconfiança mencionada anteriormente pelo 

autor. 
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c. O adjetivo “perdulária” (linha 15) poderia ser corretamente substituído por “gastadora”, sem alteração de 

sentido da frase. 

d. A expressão “objetivo” (linha 27) refere-se ao Brasil estar sempre refém de governantes e burocratas. 

 

3. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 

a. As aspas simples utilizadas na expressão “ganha-perde” (linha 3) denotam que Alain Peyrefitte utilizou 

aspas em seu texto original. 

b. Os dois pontos (:) imediatamente após “explica” (linha 2) são utilizados para introduzir uma explicitação 

consequente. 

c. A vírgula imediatamente após “vidas” (linha 14) poderia ser corretamente suprimida, sem alteração do 

sentido original do texto. 

d. A vírgula empregada imediatamente após “cidadãos” (linha 24) está incorretamente empregada, pois 

separa o verbo de seu sujeito. 

 

4. Diferentemente de “mal-viver” (linha 6), assinale a alternativa em cuja palavra sublinhada o hífen foi utilizado 

corretamente segundo o novo acordo ortográfico: 

a. O rapaz foi mal-educado pelos pais. 

b. A professora é malvista pelos alunos. 

c. Ele é mal-remunerado pela empresa. 

d. Sempre malumorado, o homem recebe os convidados. 

 

5. Em relação à acentuação gráfica, assinale a alternativa que apresenta uma palavra acentuada pela mesma regra 

que “intercâmbio” (linha 10): 

a. “indivíduo” (linha 1) 

b. “benéfica” (linha 24) 

c. “país” (linha 14) 

d. “frutíferas” (linha 20) 

 

6. Considerando-se as regras de concordância verbal e nominal, preencha as lacunas corretamente e assinale a 

alternativa que as apresenta na ordem em que aparecem: 

I. A moça ____ respondeu-me. 

II. Havia ____ pessoas no salão. 

III. Fomos nós que ____ o livro. 

 

a. I. mesmo; II. bastantes; III. leram. 

b. I. mesma; II. bastante; III. lemos. 

c. I. mesma; II. bastantes; III. lemos. 

d. I. mesmo; II. bastante; III. leram. 

 

MATEMÁTICA – 03 QUESTÕES 

 
7. Os quartos de hotel que Gustavo está vendo para alugar para as férias tem o preço estabelecido por uma função 

linear (uma PA) a medida que chega mais próximo da data de aluguel. Se o preço de um quarto era R$ 80,00 por 
dia no 1° dia que ele verificou, e R$ 140,00 por dia no dia 31, data de check in no hotel, quanto ele pagou por dia 

se ele fechou contrato no dia 18? 

a. R$ 93,00 
b. R$ 105,00 

c. R$ 114,00 
d. R$ 82,50 
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8. Qual o domínio da função abaixo? 

𝐹(𝑑) =
𝑑9 − 17

𝑑4 − 16
 

a.  𝑑 ∈ 𝑅 𝑑 ≠ ±2  
b.  𝑑 ∈ 𝑅 𝑑 ≠ 16  
c.  𝑑 ∈ 𝑅 𝑑 < 0  
d.  𝑑 ∈ 𝑄  𝑎𝑝𝑒𝑛𝑎𝑠 

 

9. Qual o valor de G na matriz abaixo: 
 

det 𝑀 =  
2 4
4 𝐺

 = −18 

a. 2 
b. -3 

c. 0,5 
d. -1 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 03 QUESTÕES 

 

10. A maior hidrelétrica em construção contida no PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, afeta a bacia 

hidrográfica do Rio Xingu, no estado do Pará. Além dos impactos ambientais, outros argumentos que aumentam a 

polêmica e a pressão de movimentos sociais contra sua construção são a baixa eficiência energética, os impactos 

sociais e as questões políticas envolvidas. Diversas aldeias indígenas remanescentes já estão sendo atingidas 

tendo suas terras tomadas pelas obras. Essa que é para ser, depois de pronta, a terceira maior usina hidrelétrica 

do mundo, é considerada um desastre ambiental. Trata-se de: 

a. Itaipu 

b. Três Gargantas 

c. Belo Monte 

d. Jirau 

 

11. A partir do final de 2014, uma reaproximação diplomática e histórica tem acontecido entre os Estados Unidos da 

América e Cuba. Analise as proposições abaixo: 

I. Esses países cortaram relações nos anos 1930. 

II. A Guerra Fria foi um dos fatores de distanciamento entre eles. 

III. Houve um embargo, ou seja, um bloqueio econômico aplicado por Cuba aos EUA. 

IV. As relações foram cortadas com base em políticas ideológicas. 

V. Cuba tinha relações próximas com a União Soviética. 

VI. Os EUA tinham relações próximas com a União Soviética. 

Estão corretas as afirmativas: 

a.  I, II, III e IV. 

b. III, IV, V. 

c. III, IV e VI. 

d. II, IV e V. 

 

12. Em 13 de novembro de 2015, Paris sofreu um dos atentados terroristas mais expressivos da história da Europa. 

Primeiro, o State de France foi atingido durante uma partida entre França e Alemanha, depois a casa de shows 

Bataclan foi atacada: 129 pessoas morreram e mais de 350 ficaram feridas. O grupo que assumiu a 

responsabilidade do ato foi: 
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a. Hezbollah 

b. Boko Haram 

c. Estado Islâmico 

d. Al-Qaeda 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES 

 

13. Em uma restauração profunda, temos a necessidade da colocação de um material protetor. Abaixo constam 

algumas características do material ideal para proteção da polpa. Assinale a alternativa correta. 

a. Não deve apresentar bom escoamento. 

b. Ser compatível com a resina composta. 

c. Não necessita apresentar resistência mecânica satisfatória. 

d. Possuir adesão ao substrato dentinário. 

 

14. Camada híbrida ou zona de interdifusão dentina/resina é a camada que se forma após o condicionamento ácido 

da dentina e é formada pela dentina e o adesivo dentinário. Frente a isso, qual o fator que contribuem para a 

formação inadequada da camada híbrida. 

a. O tempo correto de condicionamento. 

b. Polimerização adequada. 

c. Contaminação da superfície dentinária. 

d. A realização de um condicionamento ácido adequado. 

 

15. Inflamação de forma difusa que encontramos nos tecidos moles e que não está confinada a uma determinada 

área, mas espalha-se nos espaços teciduais é denominada: 

a. Enfizema 

b. Empiema 

c. Celulite 

d. Nenhuma das alternativas 

 

16. Dentro dos tumores de glândula salivar, qual é o que mais ocorre na glândula parótida? 

a. Cilindroma 

b. Adenocarcinoma 

c. Tumor mixto 

d. Tumor de Warthin 

 

17. Quais as lesões bucais estão relacionadas à infecção pelo HIV: 

a. Linfoma não – Hodgkin, eritema gengival linear, candidiase eritematosa. 

b. Candidíase eritematosa, quelite angular, lúpus eritematoso. 

c. Eritema gengival, lúpus eritematoso, candidiase eritematosa. 

d. Linfoma não – Hodgkin, candidiase eritematosa, quelite angular. 

 

18. Assinale a alternativa que não constitui infração ética de acordo com o Código de Ética Odontológica: 

a. Oferecer serviços gratuitos a qualquer pessoa. 

b. Anunciar preços e forma de pagamento. 

c. Anunciar duas especialidades. 

d. Revelar fato sigiloso do paciente em qualquer situação. 
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19. Quando um perito é requisitado para realizar uma perícia que é uma prova? 

a. Irrelevante 

b. De materialidade 

c. Subjetiva 

d. Objetiva 

 

20. Na cirurgia de exodontia de um segundo molar superior é preciso anestesiar: 

a. Palatino anterior. 

b. Alveolar superior anterior. 

c. Alveolar superior médio. 

d. Alveolar superior posterior. 

 

21. Após a anestesia local administrada o paciente apresenta várias sensações, qual é a primeira a desaparecer: 

a. Ausência de dor 

b. Pressão 

c. Tato 

d. Temperatura 

 

22. Qual dos cistos não apresenta imagem radiográfica? 

a. Radicular 

b. Palatino mediano 

c. Nasolabial 

d. Nenhuma das alternativas 

 

23. Para realizar um diagnóstico de cárie proximal a melhor radiografia é: 

a. Panorâmica 

b. Oclusal 

c. Periapical 

d. Bite-wing 

 

24. O uso de tetraciclina na infância pode afetar a formação dos dentes levando a má formação:  

a. Anodontia parcial 

b. Pigmentação dentária 

c. Amelogênese imperfeita 

d. Oligodontia 

 

25. Qual o melhor método para prevenção de cárie dental, muito utilizado na odontopediatria? 

a. Escovação com pasta de flúor 

b. Bochecho semanal de flúor 

c. Bochecho diário de flúor 

d. Flúor na água potável 

 

26. O fator etiológico da doença periodontal: 

a. Dieta rica em açúcar 

b. Placa dental 

c. Película adquirida 

d. Tártaro 

 

27. O procedimento chamado rizectomia é o corte e a retirada do que: 

a. Da metade de um dente 

b. Parte de uma coroa dentária 
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c. De uma raiz inteira 

d. Nenhuma das alternativas 

 

28. Quando devemos indicar a remoção de um terceiro molar inferior: 

a. Apinhamento dos dentes anteriores 

b. Folículo pericoronáio infectado  

c. Nevralgia trigeminal 

d. Em todos os casos acima 

 

29. Como se chama os espaços mesiais encontrado nos caninos superiores e distais dos caninos inferiores na 

dentição decídua: 

a. Espaços mesio distal 

b. Espaços interdentários 

c. Espaços primatas 

d. Espaços primários 

 

30. De acordo com a classificação de Angle, a maloclusão tipo III está relacionada com a mordida cruzada anterior: 

a. Esquelética 

b. Complexa 

c. Funcional 

d. Simples 

 

31. A uma sequencia lógica na erupção dos dentes para que o individuo tenha uma boa oclusão dentária, quando 

observamos o nascimento dos caninos decíduos antes dos primeiros molares decíduos, o que observamos: 

a. Mordida aberta anterior 

b. Mordida cruzada unilateral 

c. Mordida cruzada 

d. Mordida profunda 

 

32. Qual o fator que caracteriza o surgimento de dentição mista é a erupção do dente permanente? 

a. Incisivo 

b. Canino 

c. Primeiro pré- molar 

d. Primeiro molar 

 

33. De acordo com a definição ulectomia consiste na remoção cirúrgica de formações anormais de tecido muco-

gengival sobre dentes não completamente erupcionados. Qual a incisão indicada para tal procedimento? 

a. Vertical 

b. Horizontal 

c. Circunferencial 

d. Triangular 

 

34. Paciente de 20 anos comparece no consultório com os seguintes sinais e sintomas: dor gengival, mau halito, 

sangramento e relatando gosto metálico.  Ao realizar o exame clínico observa-se ulceração interproximal e uma 

membrana fibrinosa. Trata-se: 

a. Gengivite ulcerativa necrosante aguda 

b. Gengivite 

c. Periodontite avançada 

d. Periodontite juvenil 
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35. Qual o fator etiológico da gengivite? 

a. Dentes fora de alinhamento 

b. Placa dental 

c. Matéria Alba 

d. Tártaro 

 

36. A displasia fibrosa familiar que é uma doença congênita e benigna, quando ocorre em crianças se manifesta de 

forma oral: 

a. Retenção múltipla dos dentes 

b. Esfoliação precoce dos dentes 

c. Amelogênese imperfeita 

d. Microdontia 

 

37. Qual dos tecidos abaixo é mais sensível aos raios ionizantes? 

a. Epitelial 

b. Muscular 

c. Sanguíneo 

d. Glandular 

 

38. Infecção viral onde o transmissor é mais resistente ao processo de esterilização é: 

a. Gripe 

b. AIDS 

c. Herpes 

d. Hepatite 

 

39. Qual é a dose máxima permitida de prilocaína, administrada em uma sessão, para um indivíduo adulto que 

aparenta 70 Kg? 

a. 40 mg 

b. 80 mg 

c. 600 mg 

d. 300 mg 

 

40. Quando a necropsia pode ser iniciada? 

a. Qualquer hora, após a morte 

b. Somente em casos de homicídio 

c. Somente quatro horas após a morte 

d. Somente seis horas após a morte 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 


