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Instrução: As questões 01 a 13 referem-se ao texto
abaixo.
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Quando eu era pequena, há menos de meio século
atrás, o chão era o melhor lugar para o lixo, fumava-se
em qualquer ambiente, inclusive em hospitais, aviões
e no quarto das crianças. Negros e brancos viviam em
mundos distintos, gays habitavam o armário e as
mulheres, quando tomavam algumas liberdades,
eram chamadas de prostitutas.
Caçador era herói, tinha-se armas em casa, poluição
era decorrência natural do progresso. Sexo antes do
casamento até acontecia, mas a união estável era
destino certo. Não lembro de muitas mulheres sozinhas,
fora as viúvas. Ecologia era um delírio de poucas
vozes ________.
Na minha adolescência, anos 70, apesar das
conquistas da revolução de costumes, não lembro de
gays assumidos no colégio. Apesar de ter estudado
sempre em escolas públicas, raramente tive colegas
negros. Na faculdade, melhorou um pouco, mas ainda
estávamos longe das liberdades e da tolerância com
as diferenças que hoje começam a ser consideradas
itens não opcionais. Lembro quando comentavam que
alguém era tão idoso “que viveu no tempo da escravidão”. Pois é, começo a me sentir tão idosa que venho
do tempo da discriminação desavergonhada, de uma
cultura de ________do planeta.
Tudo isso ficou muito claro ao assistir ao seriado
Mad Men, no qual ando viciada. O que me mesmeriza
na série vai além da dramaturgia e do elenco, é a
reconstituição histórica, retrato cruel da época em
que cresci, essa que descrevo acima. A história
centra-se no cotidiano de uma agência de publicidade
em Nova York nos anos de ________ de Kennedy, da
guerra fria. Na vida das personagens, os homens mais
velhos traziam memórias da II Guerra e da Coreia
(Vietnã estava ..... caminho), a prosperidade não
escondia a barbárie e as mulheres viviam a realidade
descrita por Betty Friedan em A Mística Feminina.
Apesar de a psicologia e a psicanálise já terem alguma
popularidade, as crianças nunca eram escutadas.
O “Dever da Memória” costuma estar associado a
heróis e vítimas de tempos difíceis. Inclui desde os
necessários tributos aos que souberam se posicionar
com coragem até o julgamento dos que foram indignos,
criminosos. Mas os tempos duros não se restringem
..... guerras, ditaduras e extermínio. A vida privada
também deve ser ..............., pois na intimidade
igualmente se produzem injustiças, discriminações e
infortúnios e nesse sentido o passado quase sempre
nos condena. É bom lembrar das conquistas, mas
também de tudo que não nos orgulha, e contar isso
aos mais jovens é uma tarefa que nunca deverá ter
fim.

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 13, 25 e 32.
(A) excêntricas – depredadores – ascensão
(B) essêntricas – despredadores – ascenção
(C) essêntricas – depredadores – ascenção
(D) excêntricas – despredadores – assensão
(E) escêntricas – depredadores – assenção
02. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 35, 45 e 46.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à
a
à
a
a

–
–
–
–
–

à
a
a
à
à

–
–
–
–
–

lembrado
lembrada
lembrado
lembrado
lembrada

03. Considere as seguintes propostas de reorganização
dos parágrafos do texto, levando em conta que o
parágrafo é uma unidade de sentido.
I - Unir o primeiro parágrafo ao segundo.
II - Unir o segundo parágrafo ao terceiro.
III- Segmentar o 4º parágrafo, criando um novo a
partir de Na vida das personagens (l. 33).
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

04. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação
correta a respeito do texto.

Adaptado de: CORSO, D. Memórias de um tempo não tão
distante. ZERO HORA, Segundo Caderno, p. 6, Quarta-feira,
28/9/2011.
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(A) No texto, revela-se uma espécie de nostalgia por
um período que caracteriza a infância e juventude
da autora.
(B) Ao dizer que Ecologia era um delírio (l. 12), a
autora deixa claro que os ecologistas de antigamente eram muito pouco objetivos em suas
demandas.
(C) Quando diz que o passado quase sempre nos
condena (l. 48-49), a autora deixa subentendido que dificilmente teremos uma memória
positiva do passado.
(D) Pelo que se pode deduzir do contexto, o livro de
Betty Friedan, citado pela autora, trata da espiritualidade das mulheres.
(E) O texto deixa claro que o tempo atual, em contraponto ao passado, apresenta muitas conquistas,
em termos de maior liberdade e tolerância e de
mais respeito à natureza.
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05. O texto classifica-se como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10. Considere as seguintes sugestões de alterações na
pontuação do texto.

argumentativo opinativo.
narrativo moralizante.
expositivo informativo.
argumentativo polêmico.
expositivo didático.

I - Substituição da vírgula depois de casa (l. 08) por
ponto final (com ajustes de letra maiúscula).
II - Inserção de vírgula depois de casamento (l. 10).
III- Substituição da vírgula depois de elenco (l. 28)
por dois-pontos.

06. Mesmo que algum leitor desconheça o significado da
palavra mesmeriza (l. 27), o contexto permite afirmar
que ela é sinônima de

IV - Substituição da vírgula depois de orgulha (l. 50)
por ponto e vírgula.
Quais manteriam a correção do texto?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fascina.
desconcerta.
perturba.
assola.
melindra.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

07. O que caracteriza, segundo o texto, a crueldade da
época reconstituída pelo seriado Mad Men?

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e II.
II e III.
III e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

11. Considere o emprego do vocábulo se nos trechos
destacados abaixo.

(A) O cotidiano turbulento de uma agência de publicidade de Nova York.

I - aos que souberam se posicionar (l. 42)

(B) A sede de poder de John Kennedy.

II - os tempos duros não se restringem (l. 44)

(C) A prosperidade dos americanos nas décadas de
60 e 70.

III- igualmente se produzem injustiças (l. 47)

(D) As reminiscências dos homens mais velhos de
acontecimentos das guerras em que participaram.

Em quais deles, admite-se a análise do se como indicador de voz passiva?

(E) A cultura de ganância com relação aos recursos
naturais e de intolerância e discriminação racial.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

08. A palavra quando expressa, na linha 06, a relação de
__________ e, na linha 21, a relação de __________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da afirmação acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas em I.
Apenas em II.
Apenas em III.
Apenas em II e III.
Em I, II e III.

12. Considere as seguintes propostas de alterações do
texto.

temporalidade – causalidade
condicionalidade – temporalidade
causalidade – condicionalidade
concessividade – finalidade
condicionalidade – concessividade

I - substituição de no qual (l. 27) por que
II - substituição de aos que (l. 42) por àqueles que
III- substituição de contar isso (l. 50) por contá-lo
Quais estão corretas?

09. Considere que, para evitar a repetição da expressão
apesar de, já empregada no período anterior, a
autora do texto pretendesse reescrever o trecho
Apesar de ter estudado (l. 16) de forma a manter o
seu significado. Das alternativas de reescrita abaixo,
assinale a que NÃO mantém o sentido original.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Ainda que tenha estudado.
Mesmo tendo estudado.
Não obstante ter estudado.
Por menos que tenha estudado.
Conquanto tenha estudado.
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13. Assinale a alternativa em que as três palavras são
acentuadas graficamente de acordo com a mesma
regra.

16. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao
disposto na Lei Orgânica do Município de Alvorada.
I - O tempo de serviço público federal, estadual ou
de outro município é computado integralmente
para todos os efeitos.

(A) atrás (l. 02) – armário (l. 05) – herói (l. 08)
(B) estável (l. 10) – viúvas (l. 12) – delírio (l. 12)

II - É vedada, a quantos prestem serviços ao Município, atividade político-partidária nas horas e locais
de trabalho.

(C) públicas (l. 17) – além (l. 28) – histórica (l. 29)
(D) época (l. 29) – Mística (l. 37) – psicanálise (l. 38)
(E) vítimas (l. 41) – infortúnios (l. 48) – deverá (l. 51)

III- O Município responderá pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
sendo obrigatório o uso de ação regressiva contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa, na
forma da Constituição Federal.

14. Assinale a alternativa em que a forma verbal em
destaque está empregada INCORRETAMENTE.
(A) Para muitos observadores, os jornais vêm-se
distanciando de sua missão essencial.

Quais estão corretas?

(B) Muitos jornais perdem leitores na versão em
papel, mas os mantêm em suas versões eletrônicas, na internet.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C) Muitos jornais receiam ter de fechar, caso não
tenham mais a versão impressa.
(D) Os jornais estão interessados na verdade, mesmo
se cometem erros; às vezes, erros involuntários.
(E) O que muitos leitores não vêm é que a instituição
da imprensa depende do apoio direto dos cidadãos
para se manter independente.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

17. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao
disposto na Lei Orgânica do Município de Alvorada.

15. Assinale a alternativa correta quanto à concordância
nominal e verbal.
(A) O best-seller e o blockbuster ideais são histórias
supostamente para crianças e adolescentes, mas
capaz de conquistar os leitores e os espectadores
adultos.
(B) O sucesso dos livros de autoajuda forçou os jornais
a separá-los dos de não ficção, mas, de fato, os
livros mais vendido de não ficção são os de
autoajuda.
(C) O drama não é que as crianças sejam alvo do
mercado, mas que o mercado esteja transformando os adultos em crianças.
(D) Por que o mercado prefere lidar com "criançultos", e
o que nos predispõem a sermos infantilizados?
(E) Quem cresce sem nunca se deparar com o impossível ou mesmo com o difícil só consegue atribuir
seus fracassos ao que lhes parece ser sua própria
impotência.
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I - A saúde é um direito de todos e dever do Poder
Público, cabendo ao Município, supletivamente
com a União e o Estado, prover as condições
indispensáveis à sua promoção, proteção e recuperação.
II - O Poder Executivo deverá proporcionar à população
todas as condições para o perfeito estabelecimento
da assistência preventiva.
III- As ações e serviços de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem o sistema único de saúde no âmbito do Município, organizado de acordo com o mesmo.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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18. Considere os direitos abaixo, à luz da Constituição
Federal.

21. Assinale a alternativa que apresenta função do ASB.
(A) Fazer a seleção de moldeiras para confecção do
modelo de estudo.

I - Relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.

(B) Realizar tomadas de radiografias.
(C) Preparar, inserir e distribuir material obturador na
cavidade dentária, sob supervisão do dentista.

II - Aviso prévio de 90 dias.

(D) Fazer remoção de sutura.

III- Licença-paternidade, nos termos fixados em
decreto do Prefeito Municipal.
Quais destes são direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(E) Executar a cimentação da coroa provisória.
22. Como o Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) deve proceder
com as moldagens realizadas nos pacientes antes de
enviá-las ao laboratório?
(A) Vazar o gesso e depois colocar o modelo na caixa
de envio ao laboratório, com as anotações necessárias para o trabalho a ser realizado.
(B) Fazer a desinfecção, embalar em plástico e colocá-las
na caixa de envio ao laboratório.

19. Considere as afirmações abaixo à luz da Constituição
Federal.

(C) Lavar corretamente, fazer a desinfecção, embalar
em plástico e colocar na caixa de envio ao laboratório, com as anotações necessárias para o trabalho a ser realizado.

I - Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis somente aos brasileiros natos.

(D) Colocar diretamente na caixa de envio ao laboratório, com os dados do paciente e do trabalho a
ser realizado.

II - A investidura em emprego público prescinde de
concurso.
III- O prazo de validade do concurso público será de
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período.

(E) Lavar em água corrente, embalar com plástico e
colocá-las na caixa de envio ao laboratório, com
as anotações necessárias para o trabalho a ser
realizado.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23. Alguns produtos químicos podem ser utilizados para a
desinfecção de superfícies na área operatória.
Qual, dentre os seguintes produtos, é o mais eficiente
para a realização desse procedimento?

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20. Considere os seguintes princípios.
I II IIIIV -

Legalidade
Impessoalidade
Moralidade
Publicidade e Eficiência

Quais princípios, à luz da Constituição Federal, deverão nortear a administração pública direta e indireta,
de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Água oxigenada.
Solução de éter.
Ácido sulfúrico.
Álcool 70º.
Clorexidine.

24. Assinale a alternativa que apresenta procedimento ou
protocolo para diminuir o risco de contaminação por
sangue e outros fluidos orgânicos.

Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

(A) Reutilizar luvas durante os procedimentos clínicos.
(B) Ter a máxima atenção durante a realização dos
procedimentos.
(C) Utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais
perfurocortantes.
(D) Reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas da seringas com as mãos.
(E) Utilizar agulhas para fixar papéis.
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25. O cirurgião-dentista vai realizar um procedimento de
dentística restauradora em uma criança, devendo o
ASB preparar a bandeja que contém os instrumentais
necessários ao atendimento. Assinale a alternativa que
apresenta o instrumento que NÃO deve compor a
bandeja.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29. O cirurgião-dentista irá realizar uma exodontia em
uma criança que sofreu trauma em um dos dentes
anteriores. Para iniciar o atendimento, o ASB deve
dispor os instrumentais na bandeja. Assinale a alternativa que apresenta o instrumento que NÃO deve
constar na bandeja.

Cureta de dentina.
Espelho.
Sonda exploradora.
Pinça clínica.
Espátula 7.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26. Em relação a processamento, conservação e manutenção das películas radiográficas, considere as
afirmações abaixo.
I - As películas podem ser utilizadas após a data de
validade ter expirado se conservadas em local
refrigerado.

Cureta alveolar.
Sindesmotomo.
Seringa Carpule.
Fórceps.
Espátula de resina.

30. Os profissionais da área da saúde, por estarem mais
expostos a agentes infecciosos, possuem um risco elevado de contaminação por doenças infecciosas,
devendo estar devidamente imunizados.
Quais vacinas, além da Hepatite B, são mais importantes para os profissionais de Odontologia?

II - As películas devem ser inspecionadas visualmente
durante o processamento manual.

(A) influenza, tríplice viral e dupla tipo adulto.

III- As películas devem ser armazenadas em local
protegido do calor, da umidade, da radiação e dos
vapores químicos.

(C) coqueluche, tríplice viral e dupla tipo adulto.

(B) difteria, sarampo e dupla tipo adulto.
(D) influenza, Hepatite C.
(E) influenza, tétano e sarampo.

IV - As películas devem ser reveladas manualmente
pelo método temperatura/tempo.

31. Qual a anotação correta para uma restauração na
face mesial e oclusal do primeiro pré-molar inferior
direito?

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II e III.
II e IV.
III e IV.
I, II e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25DO.
24MO.
44MO.
35DO.
34MO.

27. Existe um grupo dentário utilizado para cortar os alimentos, em número de 8 dentes, sendo dois em cada
hemiarcada. Assinale a alternativa que apresenta
esse grupo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pré-molares.
Caninos.
Incisivos.
Molares.
Sisos.

28. Assinale a alternativa que apresenta uma ação ou
atividade de promoção de saúde.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Restauração provisória.
Exodontia de dentes decíduos.
Instrução de higiene bucal.
Raspagem supragengival.
Tratamento periodontal.
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32. Considere as afirmações abaixo com relação à aplicação
das normas de biossegurança nos consultórios odontológicos.

35. A referência para dar assistência odontológica especializada às pessoas com necessidades especiais tem alguns
condicionantes. Considere as afirmações abaixo.

I - O instrumental esterilizado deve ser guardado em
armário fechado, de fácil limpeza, situado em
local seco, arejado, livre de odores e umidade, com
prateleiras de uso exclusivo para essa finalidade.

I - Devem ser referidos pacientes com movimentos
involuntários que coloquem em risco sua própria
integridade.
II - Devem ser referidos, incondicionalmente, pacientes
com sofrimento mental que apresentem dificuldade
de atendimento.

II - O uso de equipamentos de proteção individual
(EPIs) é obrigatório para toda a equipe, incluindo
luvas e máscaras para atendimento clínico e
cirúrgico, que devem ser descartadas a cada
paciente.

III- Devem ser referidos pacientes portadores de deficiência auditiva e/ou de fala devido à dificuldade
de comunicação.

III- Nos locais de manuseio durante os procedimentos
odontológicos, como partes do equipo e alça
do refletor, o emprego de barreiras é necessário,
utilizando-se para esse fim filme de PVC, sobreluvas, papel de alumínio ou sacos plásticos.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IV - Área física deve ser adequada aos princípios de
ergonomia, possibilitando a qualquer auxiliar
mesmo sem conhecimentos técnicos, o tratamento requerido.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

36. Entre as diretrizes constitucionais do Sistema Único de
Saúde – SUS –, está a participação da comunidade
exercendo real controle social sobre o Sistema. Isto é
assegurado, especialmente, por

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II e III.
II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33. Considere as afirmativas abaixo sobre o biofilme dental.
I - A placa dental, como um depósito microbiano de
ocorrência natural, representa um biofilme verdadeiro.
II - O biofilme se constitui em uma comunidade
microbiana, relativamente indefinida, associada à
superfície do dente.

Prefeituras Municipais.
Conselhos de Saúde.
Secretarias Municipais de Saúde.
ONGs da área de saúde.
Prestadores e serviços de Saúde.

37. Com relação às atribuições do auxiliar em saúde bucal
(antigo auxiliar de consultório dentário), conforme a
Portaria GM/MS 648 de 2006, considere as seguintes
atividades.

III- O biofilme caracteriza-se por deposição contínua
ao longo da vida.

I - Proceder à desinfecção e a esterilização de materiais e instrumentais utilizados.

Quais estão corretas?

II - Coordenar a manutenção e a conservação dos
equipamentos odontológicos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

III- Preparar e organizar instrumental e materiais
necessários.

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

Quais são atribuições do auxiliar de saúde bucal?

34. Assinale a alternativa que apresenta a correta formação
da estrutura do dente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dentina, polpa e ligamento periodontal.
Esmalte, dentina, polpa e cemento.
Dentina, esmalte e osso alveolar.
Esmalte, dentina e ligamento periodontal.
Ligamento periodontal, esmalte e polpa.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.
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38. Na Lei n.º 11.889/08 – que regulamenta o exercício
das profissões de técnico em saúde bucal (TSB) e
auxiliar em saúde bucal (ASB) – encontram-se as
competências e as vedações desses profissionais.
Quanto a isso, considere as afirmações abaixo.
I - Compete ao ASB auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, exceto em
ambientes hospitalares.
II - Compete ao ASB realizar o acolhimento do paciente
nos serviços de saúde bucal.
III- É permitido ao ASB fazer propaganda de seus serviços somente em revistas, jornais e folhetos especializados da área odontológica.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

39. A Política Nacional de Atenção Básica, na sua operacionalização, definiu algumas estratégias nacionais
prioritárias. Assinale a alternativa que apresenta a
medida que NÃO está definida como estratégia nacional prioritária.
(A) A eliminação da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida.
(B) A eliminação da hanseníase.
(C) A eliminação da desnutrição infantil.
(D) O controle da tuberculose.
(E) A saúde bucal.
40. Considere as afirmações abaixo sobre a atenção à
saúde bucal baseada nos ciclos de vida.
I - No período de 0 a 24 meses (bebês), deve-se
controlar a higiene bucal, evitando-se a ingestão
excessiva de dentifrício fluoretado.
II - No primeiro ano de vida, deve-se iniciar a limpeza
da cavidade bucal, após a erupção dos primeiros
dentes.
III- Nas crianças recomenda-se retirar o hábito da
chupeta, gradualmente, até os três anos de idade.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.
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