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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A DEMOCRACIA EM BOLHAS 

As redes sociais permitem que convivamos diariamente com um número muito maior de pessoas do que seria 1 

possível apenas com o contato direto. No entanto, uma boa parte do tempo que dedicamos às redes sociais é gasto em bolhas, 2 

convivendo com pessoas que pensam como a gente sobre os temas que nos interessam. Essas comunidades nos dão conforto, 3 

por estarmos entre iguais e, assim, evitamos a exposição às formas mais agressivas de argumentação. Essas bolhas acabam 4 

por reforçar nossas convicções, compartilhadas com esses companheiros. 5 

Por outro lado, nos poucos momentos de contato na rede com o pensamento divergente, as nossas posturas parecem 6 

ser de guerra. A forma como expressamos nossas opiniões nas redes sociais contribui decisivamente para a polarização do 7 

debate político. Muitas vezes, reagimos a informações ou opiniões das quais não gostamos com rispidez, tratando os 8 

portadores das informações ou os defensores das opiniões com desrespeito. Como diferentes grupos reagem assim, cria-se 9 

uma espiral de intolerância. A cada degrau, o outro é visto como alguém a quem não devemos dar ouvidos. A democracia 10 

perde muito com isso, já que é atingida a nossa capacidade de entender o que está em jogo. 11 

A interação em sociedade é fundamental para o nosso processo de aprendizagem. Muitas vezes, no primeiro 12 

contato com uma informação, fazemos leituras imprecisas ou distorcidas. A exposição a terceiros do nosso entendimento e 13 

as respostas que deles recebemos nos ajudam a entender melhor o tema sobre o qual falamos, já que podemos ser instados a 14 

rever as nossas fontes ou considerar outras interpretações. Em tese, assim, quanto maior a diversidade de pensamento dos 15 

nossos interlocutores, maior será a nossa capacidade de aprendizado social. 16 

Uma pesquisa feita por professores da Universidade da Pensilvânia confirma essa ideia do aprendizado social, mas 17 

demonstra que ele é limitado quando estamos em contato com pessoas que sabemos que têm posições políticas diferentes das 18 

nossas. Os pesquisadores dividiram os participantes do experimento em quatro grupos, que foram expostos a dados da NASA 19 

sobre mudança climática, que eles precisavam interpretar, tentando chegar ao melhor entendimento possível que, para os 20 

pesquisadores, era o que se aproximasse mais da interpretação feita pela NASA. Um grupo era formado por pessoas com a 21 

mesma posição política, que respondiam individualmente às questões. Outros três grupos eram formados por pessoas com 22 

posições diferentes. Em um dos grupos plurais, o participante não sabia a posição política dos outros, nos outros dois grupos 23 

essa posição era exposta. Em um grupo, era apresentada a média dos entendimentos dos membros ao lado dos outros dos 24 

partidos republicano e democrata. No outro grupo, cada participante via informações sobre o entendimento a que chegaram 25 

quatro pessoas de quem ele sabia a posição política. Depois de responder às perguntas, havia oportunidades de repensar as 26 

respostas. No caso dos grupos plurais, nesse momento, o participante era exposto aos entendimentos das outras pessoas. Com 27 

o experimento, os pesquisadores constataram que a capacidade de entendimento dos dados aumentou quando os participantes 28 

foram expostos às opiniões dos outros, mas isso foi maior no grupo que não conhecia a posição política dos outros 29 

participantes. Nos dois grupos nos quais a posição política era exposta, os preconceitos políticos reduziram a capacidade de 30 

compreensão dos participantes. 31 
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A democracia precisa da interação, do diálogo. As questões públicas postas à deliberação precisam ser 32 

compreendidas da forma mais clara possível. A mídia tradicional faz um papel crítico fundamental, desvelando aspectos às 33 

vezes pouco evidentes dos temas, mas só há ganhos quando a cidadania é informada por diversas fontes. Nossa postura 34 

isolacionista nas redes sociais fecha espaços de confrontos de ideias, de interpretações. O resultado do isolamento é a 35 

radicalização. 36 

Não é fácil sair da bolha, pois, como dissemos, ela nos dá conforto. No entanto, precisamos quebrar ou reduzir tais 37 

barreiras. Como outros problemas que atingem a internet, não parece haver saída para a questão do isolamento em bolhas 38 

sem a assunção de uma postura específica pelos usuários.  Precisamos usar menos o bloqueio de pessoas e dedicar um pouco 39 

mais de tempo para ler textos de veículos e de autores que sabemos ter orientação política diferente da nossa. Há custos, 40 

evidentemente. No entanto, fora as formas mais radicais e intolerantes de discurso político, que existem à esquerda e à direita, 41 

vamos descobrir o quanto é instrutivo o acesso a textos de pessoas de quem discordamos. Vamos descobrir que, do outro 42 

lado, há muito pensamento honesto. A democracia agradece. 43 

GUSTAVO FERREIRA SANTOS – FONTE: http://dissenso.org/democracia-em-bolhas/  

 

 
 

01) Segundo o texto 

 

(A) O espectro ideológico motiva diferentes posições entre 

dois polos que se antagonizam, mas respeitam-se 

mutuamente. 

(B) A ideia fixa como verdade única  limita a capacidade  

de  interação de ideias  e de respeito às opiniões 

divergentes. 

(C) Embora a democracia necessite da divergência de 

ideias, atualmente ela se encontra  abalada com risco 

de ruptura do processo democrático. 

(D) As redes sociais proporcionam a todos, e de forma 

igualitária, condições necessárias para expressar a sua 

linha de pensamento e manter um intercâmbio 

constante entre os seus concidadãos.  

 

02) O texto apresenta o que está indicado em 

 

(A) Coloquialismo da linguagem. 

(B) Presença de imagens sensoriais. 

(C) Pessoalidade no enfoque temático. 

(D) Visão ambígua na apresentação do tema. 

 

03) A análise dos elementos linguísticos presentes na 

composição do texto permite considerar correto o que 

se afirma em 

 

(A) A forma verbal “permitem” (L.1) apresenta-se com a 

mesma regência que “discordamos” (L.42), embora 

com um tipo diferente de sujeito. 

(B) O conector “que”, em “que pensam” (L.3) e em “as 

respostas que deles recebemos” (L.14), possui o 

mesmo valor morfossintático. 

(C) O vocábulo “melhor”, em “a entender melhor” (L.14) 

e, em “tentando chegar ao melhor entendimento” 

(L.20), pertencem à mesma classe gramatical. 

(D) A expressão “custos”, em “Há custos”  (L.40) muda de 

função sintática se o verbo haver  for substituído pelo 

verbo existir.  

 

04) Há predicado verbal em 

 

(A) “A interação em sociedade é fundamental” (L.12). 

(B) “maior será a nossa capacidade de aprendizado 

social.” (L.16). 

(C) “Um grupo era formado por pessoas” (L.21). 

(D) “O resultado do isolamento é a radicalização.” 

(L.35/36). 

 

05) A alternativa em que a oração tem função restritiva é  

 

(A) “que convivamos” (L.1). 

(B) “que dedicamos às redes sociais” (L. 2) 

(C) “que foram expostos a dados da NASA sobre mudança 

climática” (L.19/20). 

(D) “que respondiam individualmente às questões” (L.22). 
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06)  
 

 “mas só há ganhos quando a 

cidadania é informada por diversas 

fontes.” (L.34). 
 

No período acima, 

(A) estabelece-se uma condição. 

(B) evidencia-se uma conformidade. 

(C) há uma concessão. 

(D) determina-se uma causa. 
 

07) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) “mais”, em “evitamos a exposição às formas mais 

agressivas de argumentação” (L.4), expressa ideia 

diferente de “mais”, em “era o que se aproximasse 

mais da interpretação feita pela NASA” (L.21). 

(B) A forma verbal “convivamos” (L.1) indica uma ação 

concluída no presente. 

(C) O elemento de coesão textual “como”, em “como 

dissemos” (L.37), expressa ideia de comparação. 

(D) “só” (L.34) expressa ideia de exclusão assim como 

“apenas” (L.2), no contexto em que se inserem. 
 

08) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é  
 

(A) “Essas comunidades nos dão conforto, por estarmos 

entre iguais” (L.3/4). 

(B) “Depois de responder às perguntas, havia 

oportunidades de repensar as respostas.” (L.26/27). 

(C) “Não é fácil sair da bolha” (L.37). 

(D) “não parece haver saída” (L.38). 
 

09) Exerce a mesma função sintática de “de 

argumentação” (L.4) a expressão 
 

(A) “do debate” (L.7/8). 

(B) “dos nossos interlocutores” (L.15/16). 

(C) “de aprendizado social” (L.16). 

(D) “dos dados” (L.28). 
 

10) A oração “maior será a nossa capacidade de 

aprendizado social.” (L.16), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) proporcionalidade. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

11) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “aumentou” (L.28) e a composta em 

 

(A) tivesse aumentado. 

(B) tinha aumentado. 

(C) terá aumentado. 

(D) tem aumentado. 

 

12) No texto,  

 

(A) A coesão textual pode ser feita por meio de processo 

de substituição. Neste caso, a oração “que dedicamos 

às redes sociais é gasto em bolhas” (L.2)  permite e a 

seguinte reescritura: “que dedicamos-nas é gasto em 

bolhas . 

(B) Na palavra “havia” (L.26), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O vocábulo “espiral” (L.10) tem valor subjetivo. 

(D) O  sujeito da forma verbal “existem” (L.41) é 

indeterminado. 

 

13) O advérbio tem valor conclusivo em: 

 

(A) “diariamente” (L.1). 

(B) “decisivamente” (L.7). 

(C) “individualmente” (L.22). 

(D) “evidentemente” (L.41). 

 

14) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “alguém” (L.10). 

(B) “republicano” (L.25). 

(C) “públicas” (L.32). 

(D) “política” (L.40). 

 

15) A frase “A democracia agradece” (L.43) constitui 

 

(A) uma comprovação. 

(B) uma denúncia. 

(C) uma justificativa. 

(D) um comentário. 
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16) Dentro do Microsoft Excel, para ligar ou concatenar uma ou mais cadeias de texto ou números, de modo a formar um único 

texto, utiliza-se o seguinte operador: 

 

(A) { } 

(B) & 

(C) < > 

(D) : 

 

17) Um modo de selecionar o documento no Microsoft Word é usando a tecla F8 que ativa o modo Estender Seleção. A 

quantidade de toques na tecla F8 estende a seleção. No caso de quatro toques, seleciona-se: 

 

(A) A frase 

(B) A palavra onde está o cursor. 

(C) O parágrafo. 

(D) O texto todo. 

 

18) Um sistema de arquivos permite ao usuário escolher qual será a forma de organização dos arquivos que será aplicado à 

unidade de armazenamento. A maioria dos Pen drives são formatados em: 

 

(A) FAT 32 

(B) NTFS 

(C) exFAT 

(D) PAL-M 

 

19) Normalmente as redes de computadores são classificadas de acordo com sua abrangência. Uma grande universidade com 

faculdade espalhadas pela cidade, utiliza uma rede: 

 

(A) Lan 

(B) Wan 

(C) Pan 

(D) Man 

 

20) No Explorador de Arquivos do Windows 10, é possível classificar os arquivos pelos seguintes critérios, exceto: 

 

(A) Autores  

(B) Marcas 

(C) Módulo 

(D) Título 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os instrumentos periodontais têm como finalidade 

realizar diversos procedimentos como: raspagem 

supra/subgengival, acabamentos e cirurgias 

periodontais. Em relação às curetas Gracey, qual a 

correta numeração para utilizar em dentes anteriores? 

 

(A) 6-7. 

(B) 7-8. 

(C) 5-6. 

(D) 5-8. 

 

22) A biossegurança aplicada na odontologia é um 

conjunto de procedimentos adaptados no consultório 

com o objetivo de dar proteção ao paciente e a equipe 

odontológica. Durante o exercício da profissão, 

existem algumas condições que oferecem riscos 

ocupacionais, dentre eles, estão os riscos físicos, 

químicos, biológicos, ergonômico e risco de acidente 

de trabalho. 

 

Assinale a alternativa que corresponda a um tipo de risco 

biológico. 

(A) Vírus. 

(B) Ácidos. 

(C) Mercúrio. 

(D) Radiação ionizante. 

 

23) Em relação aos tipos de contaminação direta, há duas 

formas de acontecer: direta mediata e direta imediata. 

 

Analise as assertivas: 

I. Direta mediata: transmissão direta em que não há 

contato físico entre o reservatório ou fonte de infecção 

e o novo hospedeiro; a transmissão  se faz por meio 

das secreções oronasais transformadas em partículas 

pelos movimentos do espirro. 

II. Direta imediata: transmissão direta em que não há 

contato físico entre o reservatório ou fonte de infecção 

e o novo hospedeiro; a transmissão  se faz por meio 

das secreções oronasais transformadas em partículas 

pelos movimentos do espirro. 

III. Direta mediata: transmissão direta em que há um 

contato físico entre o reservatório ou fonte de infecção 

e o novo hospedeiro suscetível. 

IV. Direta imediata: transmissão direta em que há um 

contato físico entre o reservatório ou fonte de infecção 

e o novo hospedeiro suscetível. 

É correto afirmar: 

(A) Apenas a II e a III estão corretas. 

(B) Apenas a I e a IV estão corretas. 

(C) Apenas a I está correta. 

(D) Apenas a II está correta. 

 

24) A ___________________ é ocasionada pela 

transmissão de um microrganismo de um paciente para 

outro, geralmente pelo pessoal, ambiente ou um 

instrumento contaminado. 

 

Preencha a lacuna: 

(A) Partilha dupla. 

(B) Infecção cruzada. 

(C) Difusão compartilhada. 

(D) Transmissão dupla. 

 

25) O exame radiográfico é um meio complementar, 

importante e necessário, que o profissional da área da 

saúde utiliza na elaboração do diagnóstico, 

planejamento e execução do tratamento, de um modo 

geral. Sabe-se que a ficha periapical da boca toda de 

um paciente deve conter uma quantidade específica, 

determinada por protocolo. 

 

Qual número corresponde a essa totalidade? 

(A) 12. 

(B) 14. 

(C) 8. 

(D) 10. 

 

26) Para uma interpretação correta e segura, há 

necessidade de radiografias com padrão de qualidade 

aceitável, que possibilitam um diagnóstico adequado. 

Muitas podem ser as causas de uma radiografia 

insatisfatória. 

 

Assinale a alternativa que defina o tipo de erro radiográfico, 

quando há falha no processamento como “lavagem 

incorreta do filme radiográfico”. 

(A) Mancha preta. 

(B) Mancha branca. 

(C) Embaçamento. 

(D) Radiografia Amarelada. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) O instrumental esterelizado deve ser armazenado em 

gavetas, prateleiras fechadas ou caixas plásticas. É 

importante não sobrecarregar o compartimento para 

um pacote não danificar o outro. É muito importante 

também, o dentista ficar atento ao prazo de validade 

do processo de esterilização, que é de ________ dias. 

 

Com base em seus conhecimentos, preencha a quantidade 

de dias ideal para o processo citado. 

(A) Sete. 

(B) Quatorze.  

(C) Vinte. 

(D) Trinta. 

 

28) Qual perfil psicológico de paciente tornaria necessário 

o uso de anestésicos em atendimentos odontológicos, 

ainda que simples, por conta de seu limiar álgico 

baixo? 

 

(A) Perfil ansioso. 

(B) Perfil introvertido. 

(C) Perfil extrovertido. 

(D) Perfil intuitivo. 

 

29) A ortodontia é uma especialidade odontológica que 

corrige a posição dos dentes e dos ossos maxilares 

posicionados de forma inadequada. Dentes tortos ou 

dentes que não se encaixam corretamente são difíceis 

de serem mantidos limpos, podendo ser perdidos 

precocemente, devido à deterioração e à doença 

periodontal. Também causam um estresse adicional 

aos músculos de mastigação que pode levar a dores de 

cabeça, síndrome da ATM e dores na região do 

pescoço, dos ombros e das costas. Os dentes tortos ou 

mal posicionados também prejudicam a sua aparência. 

 

O perfil de paciente que, geralmente, não busca esse tipo de 

tratamento é: 

(A) Sensoriais. 

(B) Sentimentais. 

(C) Perceptivos. 

(D) Depressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) O suco gástrico leva a uma desmineralização 

considerável do esmalte dentário. Nos pacientes com 

transtorno de ____________, há incidência de lesão 

cariosa recorrente em dentes incisivos. 

 

Assinale a alternativa que preencha o espaço vazio, em 

relação aos tipos de perfis psicológicos. 

(A) Anorexia. 

(B) Anemia. 

(C) Bulimia. 

(D) Refluxo. 

 

31) A antissepsia é uma das medidas adotadas que visam 

diminuir qualquer tipo de contaminação, 

principalmente durante os procedimentos cirúrgicos. 

 

Assinale as assertivas. 

I. A antissepsia é feita em pele. 

II. A antissepsia é feita em mucosa. 

III. A antissepsia é feita em estruturas inanimadas. 

 

É correto afirmar quanto a esse conceito: 

(A) Apenas a II está correta. 

(B) Apenas as: II e III estão corretas. 

(C) Apenas as: I e III estão corretas. 

(D) Apenas as: I e II estão corretas. 

 

32) ______________ é a destruição  de todas as formas de 

vida microbiana (vírus, bactérias, esporos, fungos, 

protozoários e helmintos), inclusive esporulados, por 

um processo que utiliza agentes químicos ou físicos. 
 

Preencha o espaço com a definição correta. 

(A) Esterelização. 

(B) Descontaminação. 

(C) Desinfecção. 

(D) Obstrução Total. 

 

A ergonomia em odontologia visa adequar o trabalho 

odontológico às características do ser humano. Com base 

nessa informação e em seus conhecimentos, responda as 

questões 33, 34 e 35. 
 

33) O alcance aos instrumentos de uso frequente deve estar 

dentro da área de alcance ideal.  

Qual seria essa distância? 

 

(A) 20 cm. 

(B) 30cm. 

(C) 10cm. 

(D) 40cm. 
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34) Analise a imagem a seguir, correspondente à posição 

de 8h no relógio ergonômico odontológico, e indique 

a alternativa que menciona o(s) hemi-arco(s) 

indicados a serem manuseados a partir dessa posição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 2º e 4º quadrante. 

(B) 1º e 3º quadrante. 

(C) 1º e 2º quadrante. 

(D) 2º apenas.. 

 

35) Na posição de 11h, é indicado o manuseio do(s) hemi-

arco(s): 

 

(A) 2º quadrante apenas. 

(B) 2º e 3º quadrante. 

(C) 1º e 3º quadrante. 

(D) 4º quadrante apenas. 

 

 

36) Na Odontologia, é essencial o uso do isolamento 

absoluto (dique de borracha) para alcançar a mais alta 

qualidade do material restaurador, pois é o único meio 

de se obter um campo totalmente livre de umidade. 

Sobre o preparo do lençol de borracha: as perfurações 

devem ser feitas de acordo com  _______________ 

dos dentes que serão incluídos no isolamento. 

 

Preencha a lacuna: 

(A) O diâmetro. 

(B) O comprimento. 

(C) A higidez. 

(D) A sustentação. 

 

37) As mãos é a principal fonte de transmissão de 

microrganismos, por isso, deve-se lavar quando, 

EXCETO: 

 

(A) Antes e após o atendimento. 

(B) Antes de usar o banheiro. 

(C) Após manusear materiais esterelizados.  

(D) Após usar o banheiro. 

 

Existem algumas classificações quanto ao tipo de material 

utilizado na clínica odontológica, dentre elas estão os 

artigos críticos, semi-críticos e não críticos. 

Responda as questões 38, 39 e 40, com base nessas 

informações. 

 

38) Define um artigo crítico: 

 

(A) Alicate ortodôntico. 

(B) Sonda exploradora. 

(C) Espátula. 

(D) Lixa. 

 

39) Define um artigo semi-crítico: 

 

(A) Agulhas. 

(B) Bisturi. 

(C) Alicate. 

(D) Lixas. 

 

40) Define um artigo não crítico: 

 

(A) Pinça. 

(B) Bisturi. 

(C) Alicate. 

(D) Sonda exploradora. 
 


