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NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Monte Horebe, princesa dos montes, teu nome é fonte de amor e de fé”.

01

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.
02

      Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.03

       Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2 
(duas) horas.
04

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
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      Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente 
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.
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INSTRUÇÕES:

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB 
 

      Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.



PORTUGUÊS
Texto 1

Turma da Mônica – Laços

A partir de 6 anos

Floquinho, o cachorro do Cebolinha (Kevin Vechiatto), desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o 

cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel 

Moreira). Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-248374/.

Texto 2 

Escolha do Elenco

As seletivas para o filme foram abertas em meados de 2016. De lá para cá, foram avaliadas mais de 7.000 crianças de todo o Brasil. 

Laura Rauseo foi escolhida para ser Magali em seu primeiro teste, porém nada foi dito à atriz. No dia 29 de setembro de 2016, foi 

liberado um vídeo no canal de Mauricio de Souza onde ele, juntamente com o diretor do longa Daniel Rezende, anunciam o elenco 

principal. Giulia Benite foi escolhida para viver Mônica, Kevin Vechiatto foi escolhido para viver Cebolinha, Gabriel Moreira foi 

escolhido para viver Cascão e Laura Rauseo foi escolhida para viver Magali. As gravações do longa aconteceram entre junho e julho de 

2018, em Limeira, Paulínia e Poços de Caldas, Minas Gerais. Mais tarde, foi anunciado que Rodrigo Santoro, Monica Iozzi e Paulo 

Vilhena fariam parte do elenco adulto do longa.
Fonte: https://www.wikizero.com/pt/Turma_da_M%C3%B4nica:_La%C3%A7os_(filme).

1ª QUESTÃO: 

Com relação ao , analise as proposições a seguir e atribua  para as verdadeiras e  para as falsas. texto 1 V F

(    ) A frase “A partir de 6 anos”, colocada logo abaixo do título “Turma da Mônica - Laços”, é indicativa da faixa etária mínima 

recomendada para assistir ao filme.

(    ) Enquanto um vocativo, “o cachorro de Cebolinha”, exerce a função explicativa sobre “Floquinho”. 

(    ) O uso de nomes próprios entre parênteses, logo após os nomes dos personagens Cebolinha, Mônica, Magali e Cascão, indica os 

nomes dos atores que interpretam os personagens no filme.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.

a)  F, F e F.

b) V, F e V. 

c) V, F e F.

d) V, V e F.

e) F, V e V.

2ª QUESTÃO

Respeitante ao , assinale a alternativa CORRETA.texto 2

a) O período: “No dia 29 de setembro de 2016, foi liberado um vídeo no canal de Mauricio de Souza onde ele, juntamente com o 

diretor do longa Daniel Rezende, anunciam o elenco principal”, não apresenta qualquer inadequação com respeito à norma padrão 

da língua portuguesa. 

b) De lá para cá, foram avaliadas mais de 7.000 crianças de todo o Brasil.”, o uso da expressão em negrito demarca uma relação Em: “

de lugar em relação às “seletivas para o filme”.

c) O uso dos termos “vídeo” e “longa” retomam o mesmo referente: o filme.

d) Turma da É possível afirmar que a atriz Laura Rauseo soube imediatamente após o teste que interpretaria a personagem Magali em 

Mônica – Laços.

e) Apenas a partir do período: “No dia 29 de setembro de 2016, foi liberado um vídeo no canal de Mauricio de Souza onde ele, 

juntamente com o diretor do longa Daniel Rezende, anunciam o elenco principal.”, o leitor tem acesso aos nomes dos atores que 

atuarão no filme Turma da Mônica – Laços.
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3ª QUESTÃO
Acerca dos , assinale a alternativa CORRETA.textos 1 e 2

a) O texto 2, embora predominantemente narrativo, também é composto por trechos argumentativos, a exemplo de: “As gravações do 
longa aconteceram entre junho e julho de 2018, em Limeira, Paulínia e Poços de Caldas, Minas Gerais. Mais tarde, foi anunciado 
que Rodrigo Santoro, Monica Iozzi e Paulo Vilhena fariam parte do elenco adulto do longa.” 

b) A função social do texto 1 é informar brevemente o leitor sobre a narrativa do filme Turma da Mônica – Laços, caracterizando o 

gênero textual sinopse.

c) Turma da Mônica – LaçosÉ possível afirmar que o objetivo principal do texto 2 é convidar atores e atrizes para compor o elenco de .

d) A compreensão do texto 1 depende, necessariamente, de um conhecimento prévio do leitor sobre a revista em quadrinhos “Turma 

da Mônica”.

e) .No texto 1, predomina o tipo textual descritivo; no texto 2, o tipo textual injuntivo

Texto 3

Fonte: (http://www.cnpq.br/).

4ª QUESTÃO

Assinale a alternativa que melhor representa a reescrita dos dois primeiros períodos do , preservando suas relações sintáticas texto 3

originais.

a) “O CNPq comunica a suspensão de indicações de bolsistas, portanto a incerteza de recomposição integral do orçamento de 2019. 

Assim, estamos tomando as medidas necessárias para minimizar as consequências desta restrição.”

b)  “O CNPq informa a suspensão de indicações de bolsistas, porém recebemos indicações de que não haverá recomposição integral 

do orçamento de 2019. Todavia, estamos tomando as medidas necessárias para minimizar as consequências desta restrição.”

c) “O CNPq anuncia a suspensão de indicações de bolsistas, se recebemos indicações de que não haverá recomposição integral do 

orçamento de 2019. Consequentemente, estamos tomando as medidas necessárias para minimizar as consequências desta 

restrição.”

d) “O CNPq informa a suspensão de indicações de bolsistas, a fim de que recebamos indicações de que não haverá recomposição 

integral do orçamento de 2019. Desta maneira, estamos tomando as medidas necessárias para minimizar as consequências desta 

restrição.”

e) “O CNPq comunica a suspensão de indicações de bolsistas, devido à incerteza sobre a recomposição integral do orçamento de 

2019. Deste modo, estamos tomando as medidas necessárias para minimizar as consequências desta restrição.”
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5ª QUESTÃO

Com relação ao , analise as proposições e atribua  para as verdadeiras e  para as falsas.texto 3 V F

(    ) No primeiro período do texto, composto por três orações, não é possível identificar quem é o responsável por informar ao CNPq 

sobre a não recomposição integral do orçamento de 2019.

(    ) As expressões “desta restrição” e “este cenário” se referem às “medidas necessárias” que foram tomadas pelo CNPq. 

(    ) O uso da primeira pessoa do plural em: “Reforçamos nosso compromisso com a pesquisa científica, tecnológica e de inovação 

para o desenvolvimento do País” permite que recuperemos o sujeito oculto “nós”, que se refere discursivamente às pessoas que 

trabalham no CNPq.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.

a) F, F e F.

b) V, F e F.

c) F, V e F.

d) V, F e V. 

e) V, V e V.

Texto 4

Sem definição sobre crédito suplementar, CNPq suspende apoio para novos bolsistas.

Ao G1, Ministério da Economia diz que ainda avalia pedido de crédito suplementar para cobrir o déficit de mais de R$ 300 milhões, 

feito pelo MCTIC em 1º de março.

Por Ana Carolina Moreno, G1

16/08/2019 00h01 Atualizado há 2 dias.

Sem resposta do governo federal sobre a garantia de abertura de crédito suplementar para cobrir o déficit do orçamento de 2019, o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)  anunciou, na tarde desta quinta-feira (15), que suspendeu a 
assinatura de novos contratos de bolsas de estudo e pesquisa.

“O CNPq informa a suspensão de indicações de bolsistas, uma vez que recebemos indicações de 
que não haverá recomposição integral do orçamento de 2019”, disse o CNPq em nota. “Dessa 
forma, estamos tomando as medidas necessárias para minimizar as consequências desta 
restrição”.

A recomposição, segundo informou o órgão ao , se refere ao crédito suplementar de R$ 330 milhões. Quem abre o crédito é o G1
Ministério da Economia, mas, de acordo com o conselho, até a tarde desta quinta a pasta não havia dado garantias de que liberaria o 
reforço orçamentário.

Ao , o Ministério da Economia afirmou, na noite desta quinta, que o pedido de crédito suplementar para o CNPq, feito em 1º de G1
março e referendado em votação no Congresso Nacional em 11 de junho, ainda “permanece em análise na JEO [a Junta de Execução 
Orçamentária], sem prazo para decidir sobre o pleito.”

Esse recurso é necessário para cobrir o déficit previsto pelo CNPq desde o ano passado, quando a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 
2019 foi aprovada, para as bolsas.

Nesta semana, o presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras, se reuniu tanto com o ministro da Ciência e Tecnologia (MCTIC), Marcos 
Pontes, quanto com o Ministério da Economia para tratar sobre o assunto do déficit orçamentário de 2019 e da elaboração do orçamento 
para 2020.
Com a suspensão de novas bolsas, o CNPq espera concentrar o que ainda tem garantido no orçamento de 2019 para cumprir o 
compromisso com os pesquisadores que têm bolsa vigente, mas, como mostrou o  neste domingo (11), com pouco mais de um terço G1
do ano pela frente, resta ao conselho apenas 12% da verba prevista até dezembro.
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/08/16/sem-definicao-sobre-credito-suplementar-cnpq-suspende-apoio-para-novos-bolsistas.ghtml.
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6ª QUESTÃO
Analise as proposições abaixo respeitantes ao  e atribua  para as verdadeiras e  para as falsas.texto 4 V F

(    ) O texto é um exemplo de artigo de opinião, com predomínio do tipo textual dissertativo-argumentativo.
(    ) É possível afirmar que, quanto ao gênero textual, trata-se de uma entrevista com o presidente do CNPq; já em relação ao tipo 

textual, o texto é principalmente descritivo.
(    ) Trata-se de uma notícia, com respeito ao gênero textual; o tipo textual predominante, por sua vez, é o expositivo. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses. 

a) F, F e V.

b) V, V e V.

c) V, V e F.

d) F, F e F.

e) V, F e V.

7ª QUESTÃO
Acerca dos , assinale a alternativa CORRETA.textos 3 e 4

a) O uso dos trechos entre aspas no texto 4, exatamente iguais à nota do CNPq, configura um plágio.

b) O texto 4 é uma paráfrase do texto 3.

c) O texto 4 parodia o texto 3.

d) O texto 3 tem como principal objetivo informar aos bolsistas sobre a suspensão de bolsas vigentes; enquanto o texto 4 visa a discutir 

sobre as consequências da suspensão das bolsas vigentes.

e) É possível afirmar que ambos os textos versam sobre a mesma temática: a suspensão de bolsas, por parte do CNPq, para novos 

pesquisadores.

Texto 5

8ª QUESTÃO
Com respeito ao , assinale a alternativa CORRETA.texto 5

a) A rapidez necessária à escrita nas redes sociais, como o Twitter, permite que o autor omita acentos gráficos e pontuação; por outro 

lado, a limitação no número de caracteres permitidos por postagem pode estimular a ausência de recursos coesivos na produção 

textual.

b) O texto não produz sentido, uma vez que não está de acordo com a norma padrão da língua.

c) A escrita de “pais” sem acento agudo está de acordo com as regras do Novo Acordo Ortográfico. 

d) Em “Ministros, deputados e senadores não deixem isso acontecer”, predomina o tipo textual descritivo.

e) Se a última oração do texto fosse escrita da seguinte forma: “Ministros, deputados e senadores, não deixem isso acontecer.”, 

haveria um problema de pontuação, representado pela separação, por vírgula, entre o sujeito e o predicado.
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9ª QUESTÃO

Assinale a alternativa que melhor representa a reescrita do , considerando a norma padrão, o uso de conectivos e a necessidade texto 5

de argumentar sobre a importância da ciência no Brasil. 

a) No Brasil, a ciência vai morrer. Na medida em que a situação de milhares de estudantes que faz pesquisas e depende do CNPq é 

desesperadora, a interrupção de uma pesquisa é irreversível. O futuro do país depende da ciência e tecnologia. Ministros, deputados 

e senadores não deixem que isso aconteça!

b) A ciência brasileira vai morrer. As situações de milhares de estudantes, que fazem pesquisas e dependem do CNPq é desesperadora 

e, assim, o futuro do país depende da ciência e tecnologia, e a interrupção de uma pesquisa é irreversível. Ministros, deputados e 

senadores não deixem isso acontecer.

c) A ciência no Brasil vai morrer. A situação de milhares de estudantes que fazem pesquisas e dependem do CNPq é desesperadora. O 

futuro do pais dependem da ciência e tecnologia e da interrupção de uma pesquisa, que é irreversível. Ministros, deputados e 

senadores não deixem isso acontecer!

d) A ciência brasileira vai morrer, visto que a situação de milhares de estudantes que fazem pesquisas e dependem do CNPq é 

desesperadora. Ademais, a interrupção de uma pesquisa é irreversível. Considerando, então, que o futuro do país depende da 

ciência e tecnologia, ministros, deputados e senadores, não deixem que isso aconteça!

e) A ciência vai morrer no Brasil, embora seja desesperadora a situação de milhares de estudantes que fazem pesquisas e dependem do 

CNPq, pois o futuro do país depende da ciência e tecnologia. A interrupção de uma pesquisa, é irreversível. Ministros, Deputados e 

Senadores não deixem isso acontecer!

Texto 6

Bolsonaro: “Daqueles governadores de ‘Paraíba’, o pior é o do Maranhão”

Governadores receberam “com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República”; áudio foi captado pela TV 

Brasil.

Por Estadão Conteúdo

Fonte: https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-daqueles-governadores-de-paraiba-o-pior-e-o-do-maranhao/

10ª QUESTÃO: 

Acerca da manchete da notícia acima ( ), assinale a alternativa CORRETA.texto 6

a) . Ao se referir aos “governadores de ‘Paraíba’”, Bolsonaro faz uso de uma catacrese

b) Ao se referir aos “governadores de ‘Paraíba’”, Bolsonaro faz uso de uma metonímia.

c) A omissão do termo “governador”, na segunda oração, é indicativa de uma prosopopeia. 

d) É possível identificar um pleonasmo na expressão “governadores de ‘Paraíba’”.

e) A omissão do termo “governador”, na segunda oração, é indicativa de uma hipérbole.
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11ª QUESTÃO:

Ainda sobre o , assinale a alternativa CORRETA.texto 6

a) .É possível afirmar que a notícia é de autoria da TV Brasil

b) Existe uma relação de sinonímia entre “Bolsonaro” e “Presidente da República”.

c) A oração: “áudio foi captado pela TV Brasil” indica que a notícia foi inteiramente transcrita da oralidade.

d) Os governadores que receberam a declaração do Presidente da República são os “governadores de 'Paraíba”.

e) O uso das aspas em “com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República” representa uma suavização da 

fala dos governadores.

Texto 7

Psicóloga explica as causas e os sintomas da Síndrome do Regresso

A Síndrome do Regresso acontece você volta para casa  estudar no exterior, trabalhar ou qualquer outro tipo de estadia quando após  

prolongada. Criado pelo neuropsiquiatra Dr. Décio Nakagawa, o termo serve para dar nome  período de readaptação. E ele é mais a este

comum do que pode se imaginar: “A Síndrome do Regresso acontece com a maior parte das pessoas que retorna ao seu país de origem”, 

diz Juliana Polydoro, psicóloga e mestre em Psicologia da Saúde. A profissional,  também é colunista do site e-Dublin, explicou as que

causas da Síndrome e lidar com o período  amenizar os sintomas.como  para

Fonte: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/estudar-no-exterior/psicologa-explica-as-causas-os-sintomas-sindrome-regresso.htm

12ª QUESTÃO:

Para conservar o sentido do , as expressões em negrito podem ser substituídas, em sequência, por:texto 7

a) No dia em que, depois de, ao, a qual, de que forma, a fim de.

b) No momento que, depois que, àquele, à qual, de que modo, consoante.

c) Posteriormente, depois de, a esse, a qual, à medida de, consoante.

d) Logo que, depois que, a esse, à que, de que maneira, a fim de.

e) Assim que, logo após, ao, à qual, à medida de, com o intuito de.

13ª QUESTÃO:

Com relação ao , analise as proposições a seguir e atribua  para as verdadeiras e  para as falsas. texto 7 V F

(    ) “Criado pelo neuropsiquiatra Dr. Décio NakagawaNo período: , o termo serve para dar nome a este período de readaptação.”, 

a oração destacada é reduzida de particípio.

(    ) A oração “que também é colunista do site e-Dublin” intercala a oração principal do período, por isso aparece entre vírgulas. 

(    ) que retorna ao seu país de origemNo período: “A Síndrome do Regresso acontece com a maior parte das pessoas ”, a oração 

destacada explica o grupo que mais é atingido pelo Síndrome do Regresso.

(    ) De acordo com a gramática normativa, a oração “que também é colunista do site e-Dublin” se classifica como uma oração 

subordinada adjetiva restritiva.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses: 

a) V, F, V e V.

b) F, V, F e F.

c) V, V, F e F. 

d) V, F, F e F.

e) F, V, V e V.
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Texto 8

Fonte: (Revista Gula, edição 267, ano 25, 2015).

14ª QUESTÃO: 

Acerca do , assinale a alternativa CORRETA. Particularmente, considerando apenas o título da reportagem:texto 8

a) .É possível identificar que o “francês” a que o texto se refere é Claude Troisgros

b) Não é possível determinar a que “francês” o texto se refere, devido à paronímia dessa palavra.

c) Não é possível determinar a que “francês” o texto se refere, devido à sinonímia dessa palavra.

d) Não é possível determinar a que “francês” o texto se refere, devido à antonímia dessa palavra.

e) Não é possível determinar a que “francês” o texto se refere, devido à polissemia dessa palavra.

15ª QUESTÃO:

Ainda com relação ao , analise as proposições a seguir. texto 8

I- O pronome pessoal “nosso”, que aparece no título da reportagem, não apresenta referente explícito no texto, mas é possível 

compreender, pelo contexto, que “nosso” se refere a “do Brasil”. 

II- Todas estas expressões adverbiais usadas no texto carregam a noção de modo: “anualmente”; “em setembro último”; “poucos 

dias antes” e “36 anos depois”.

III- No último período do texto, o pronome demonstrativo “este” se refere a “um outro compromisso social”, ao passo que “ele” 

retoma “o peruano Gastón Acurio”. 

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) d) I e II. II e III.

b) I. e)  III.

c) I e III.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO

Soraia e Fernando decidiram vender pamonhas durante o mês de 

junho para ajudar no orçamento do mês. Eles estabeleceram que 

iriam vender cada pamonha a R$ 3,00. Soraia consegue produzir 4 

pamonhas/hora, enquanto Fernando produz 5 pamonhas/hora. 

Eles decidiram que iriam fabricar as pamonhas das 8h às 12h 

durante os 30 dias do mês. Supondo que Soraia e Fernando 

venderam todas as pamonhas que produziram, o valor arrecadado 

por Soraia equivale a qual percentual do valor arrecadado por 

Fernando?

a) 60%

b) 50%

c) 80%

d) 70%

e) 90%

17ª QUESTÃO

Sejam  e  duas proposições verdadeiras e  uma proposição p r q

falsa. Qual o valor lógico da proposição abaixo?

P : [ (  )  (   ~  ) ]  ~ p → q → r ˄ p ↔ q

a) P.Não é possível determinar o valor lógico de 

b) Falso.

c) Verdadeiro.

d) P . não tem valor lógico

e) P . é verdadeiro e falso

18ª QUESTÃO

Classifique cada uma das afirmativas a seguir como verdadeira 

(V) ou falsa (F).

(    ) Toda proposição tem somente um valor lógico.
(    ) P  P Se a negação da proposição é tautológica, então é uma 

contingência.
(    ) O valor lógico de qualquer proposição composta depende 

unicamente dos valores lógicos das proposições simples que 
a compõem.

(    ) p ↔ q p → q ˄ q → p A bicondicional  e a conjunção (  )  (  ) 
nem sempre são equivalentes.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de 

preenchimento dos parênteses.

a) V, F, F e V.

b) V, F, V e V.

c) F, F, V e F.

d) F, V, V e F.

e) V, F, V e F.

p q r {[( p Ù r ) « q] « (q Ù ~p)} ® (p Ú ~r) 

V V V V 
V V F  
V F V V 
V F F  
F V V V 
F V F  
F F V V 
F F F  

 

19ª QUESTÃO

Qual das alternativas abaixo corresponde aos valores lógicos 
omissos (de cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade 
abaixo, com V ou F.

a) VFVV
b) VVVF
c) VVFV
d) VVVV
e) FVVV

20ª QUESTÃO

Considere as três proposições a seguir.

1. Maria Clara é mais velha que Roberto.

2. Gabriel é mais velho que Maria Clara.

3. Roberto é mais velho que Gabriel.

Se as duas primeiras proposições forem verdadeiras, é possível 
CONCLUIR que

a) .a terceira proposição é, simultaneamente, verdadeira e falsa

b) a terceira proposição é verdadeira.

c) a terceira proposição é falsa.

d) não é possível determinar o valor lógico da terceira proposição.

e) a terceira proposição não tem valor lógico.

21ª QUESTÃO

Cada uma das três primeiras colocadas de uma corrida estava 
usando boné e tênis. As cores dos tênis eram marrom, azul e verde, 
não necessariamente nessa ordem. As cores dos bonés eram rosa, 
vermelho e amarelo, não necessariamente nessa ordem. Além 
disso, sabe-se que:

 - uma das atletas estava usando tênis verde e boné amarelo

 - a 2ª colocada não estava de tênis verde

 - a 3ª colocada estava de tênis azul e não estava de boné vermelho

É CORRETO afirmar que a 

a) .2ª colocada estava de boné rosa

b) 1ª colocada estava de boné amarelo.

c) 3ª colocada estava de boné amarelo.

d) 1ª colocada estava de tênis marrom.

e) 2ª colocada estava de tênis azul.

PÁGINA 10
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22ª QUESTÃO

Sabendo que A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, B = {1, 3, 5, 7, 9} e C = {6, 7, 8, 9, 10}, qual alternativa abaixo representa o conjunto 

((A - B)  C)  B?Ç È

a) A - { 0, 2, 4 } 

b) A 

c) B

d) ÈB  { 8, 10 }

e) C

23ª QUESTÃO

Considere as proposições , ,  e  a seguir:a b c D

a  : Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil.

b: A capital do Rio de Janeiro é São Paulo.

c: A Terra é plana.

D  a ˄ b ↔ c: (   ~ )  

Pode-se afirmar que:

a) O valor lógico de D é a falsidade.

b) DO valor lógico de  é a verdade.

c) D.Não é possível determinar o valor lógico de 

d) D . não tem valor lógico

e) D . é simultaneamente verdadeiro e falso

24ª QUESTÃO
Desde a inauguração da Arena Corinthians em 2014, o São Paulo Futebol Clube (SPFC) não vence o Sport Club Corinthians Paulista 
no estádio do rival. Manoel é torcedor do SPFC e foi a todos os jogos do seu time contra o Corinthians no atual estádio do rival. Manoel 
decidiu que:

“Se o SPFC perder o próximo jogo contra o Corinthians na Arena Corinthians, eu não voltarei mais a Arena Corinthians.”

Sabendo que Manoel continua frequentando a Arena Corinthians após o referido jogo, do ponto de vista lógico, é possível afirmar que

a) .o jogo foi empate

b) o SPFC venceu o jogo.

c) o SPFC não perdeu o jogo.

d) o SPFC perdeu o jogo.

e) não houve jogo.

25ª QUESTÃO

Uma universidade promoveu um evento e, após o encerramento, a comissão organizadora contabilizou a participação de 384 pessoas. 
Visando melhorias para as próximas edições, a comissão organizadora do evento está fazendo um estudo sobre o público presente. 
Sabe-se que o número de participantes com 23 anos ou menos era o triplo do número de participantes com 40 anos ou mais. 
Contabilizou-se também que      dos participantes eram mulheres. Além disso, sabe-se que       das participantes mulheres e metade dos 

participantes homens tinham idade entre 23 e 40 anos. É CORRETO afirmar que a quantidade de participantes com mais de 23 anos 
era:

a) 84

b) 28

c) 272

d) 300

e) 224

12

7

7

6
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
A literatura científica aponta que o tabagismo é o principal fator de risco para a periodontite, podendo afetar a prevalência, a extensão e 
a gravidade da doença. Sobre este tema, analise as afirmativas e marque a alternativa CORRETA.

a) A prevalência e gravidade da destruição periodontal são maiores em pacientes fumantes e independe da quantidade de cigarros 

fumados por dia, comparados a não fumantes.

b) O desenvolvimento da inflamação em resposta ao acúmulo de placa bacteriana é maior em pacientes fumantes, quando comparado 

a não fumantes. Isso implica num aumento do sangramento à sondagem nesses pacientes.

c) A profundidade de sondagem, perda de inserção clínica e perda óssea alveolar são mais prevalentes e graves em pacientes que 

fumam, comparados a não fumantes.

d) O tabagismo pode causar um impacto adverso no resultado clínico de terapias não-cirúrgicas, porém, não interfere no resultado 

clínico das terapias cirúrgicas.

e) As alterações promovidas pelo tabagismo na resposta do hospedeiro e na cicatrização dos tecidos periodontais não apresentam um 

efeito a longo prazo na resolução das bolsas periodontais em fumantes. 

27ª QUESTÃO
De acordo com o Manual de Serviços Odontológicos da Anvisa, práticas de trabalho seguras envolvem a implementação e o 
desenvolvimento de uma política específica de revisão de procedimentos e alterações nas atividades realizadas pelos profissionais de 
saúde, de forma a reduzir a probabilidade de acidentes de trabalho envolvendo a exposição a materiais biológicos. Grande parte dessas 
ações refere-se aos cuidados específicos com materiais perfurocortantes, à prevenção da contaminação ambiental por material 
biológico e à subsequente exposição de patógenos de transmissão sanguínea. Diante de um acidente perfurocortante, recomenda-se 
que

a) não se lave o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico para não provocar maior sangramento do local ferido e não 

aumentar a área lesada, a fim de minimizar a exposição ao material infectante.

b) caso sejam necessárias, as quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser iniciadas até duas horas após o acidente. 

c) deverá ser solicitada pelo médico a coleta de amostras apenas do sangue do profissional exposto ao material biológico e este deve 

ser acondicionado em tubos de ensaio, sem anticoagulante, devidamente identificados e encaminhados imediatamente ao 

laboratório de referência para serem centrifugados.

d) se durante o período de acompanhamento ocorrer novo acidente com o profissional, o protocolo adotado não necessitará ser 

repetido num prazo de 01 ano.

e) se deve aguardar de 24 a 36 horas após acidente para minimizar os riscos de transmissão ocupacional.

28ª QUESTÃO
Para que o tratamento odontológico de um paciente portador de Diabetes Mellitus seja bem-sucedido, é importante conhecer essa 
doença sistêmica. Assim, analise as assertivas abaixo e responda o que se pede.

(    ) O monitoramento e controle glicêmico são primordiais para o paciente portador de diabetes mellitus. O controle glicêmico 
previne a instalação das complicações micro e macrovasculares, podendo ser feito através do teste de hemoglobina glicada e da 
glicemia capilar, sendo esta última o exame de eleição.

(    ) O paciente portador de diabetes mellitus pode ser considerado controlado quando exibir glicemia capilar em jejum inferior ou 
igual a 120 mg/dL.

(    ) A aferição da pressão arterial e das taxas de colesterol total, HDL, LDL e triglicérides deve ser realizada periodicamente, por 
serem fatores de risco para o desenvolvimento de complicações macrovasculares, como as doenças cardiovasculares.

(    ) Uma das principais complicações enfrentadas pelos cirurgiões-dentistas durante o atendimento odontológico a pacientes com 
diabetes mellitus é a crise hipoglicêmica. Esta ocorre quando os níveis de glicemia capilar estão acima de 250 mg/dL.

O preenchimento CORRETO dos parênteses está na alternativa:

a) V, F, V e F.

b) F, V, V e F.

c) F, V, F e V.

d) V, V, V e V.

e) F, F, V e V.
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29ª QUESTÃO

Os pacientes acometidos por doenças das glândulas salivares apresentam vasta sintomatologia, desde queixa de aumento de volume da 

glândula sintomático, xerostomia, sialorréia, até quadros de aumento de volume lento, assintomático e indolor. Portanto, a coleta 

pormenorizada de sinais e sintomas, um exame físico intra e extrabucal minucioso somado a exames complementares, levarão ao 

diagnóstico e tratamento corretos. Diante do exposto, analise as afirmativas e responda o que se pede. 

I- É uma doença de etiologia viral altamente contagiosa, cujo vírus é transmitido por gotículas de saliva inaladas através do contato 

direto com o paciente-fonte.

II- É uma lesão comum da mucosa bucal originada de glândulas salivares menores. Clinicamente aparece como uma bolha indolor, 

mole à palpação e recoberta por mucosa.

III- É o tumor de glândula salivar mais comum que acomete com maior frequência a glândula parótida. Tem crescimento lento, 

indolor e histologicamente apresenta uma mistura de elementos ductais e mioepiteliais.

IV- É a neoplasia de glândula salivar mais comum que acomete tanto glândulas salivares maiores quanto menores. Pode ocorrer em 

qualquer faixa etária, com predileção para o sexo feminino. Histologicamente, é composta por células epidermóides escamosas e 

células produtoras de muco.

As patologias/doenças acima mencionadas são, respectivamente,

a) .Parotidite aguda; mucocele; adenoma monomórfico; carcinoma epidermóide

b) Parotidite aguda; rânula; adenoma de células basais; carcinoma adenoide cístico.

c) Parotidite crônica; sialolitíase; adenoma monomórfico; adenocarcinoma de baixo grau.

d) Parotidite epidêmica; mucocele; adenoma canalicular; carcinoma adenoide cístico.

e) Parotidite epidêmica; mucocele; adenoma pleomórfico; carcinoma mucoepidermóide.

30ª QUESTÃO

A proteção do complexo dentinopulpar consiste na aplicação de materiais protetores nos preparos cavitários, no local onde houver 

áreas profundas ou médias, com exposição de dentina, para não gerar sensibilidade e futuras complicações ao dente restaurado. O 

__________________________ é um material que tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada, reparadora e 

proteger a polpa contra os estímulos termoelétricos e da ação tóxica de alguns materiais restauradores. Já, o __________________ é 

um material indicado, principalmente, como protetor e forrador por ter boa resistência à compressão e à tração, adesividade e 

coeficiente de expansão térmica semelhante ao dente.

O preenchimento CORRETO das lacunas está na alternativa:

a) cimento de ionômero de vidro e adesivo dentário.

b) adesivo dentário e cimento de hidróxido de cálcio.

c) cimento de ionômero de vidro e cimento de hidróxido de cálcio.

d) cimento de hidróxido de cálcio e adesivo dentário.

e) cimento de hidróxido de cálcio e cimento de ionômero de vidro.

31ª QUESTÃO

Com o avanço técnico-científico, surgiram muitos materiais odontológicos que promovem melhores resultados clínicos, 

principalmente na Odontologia restauradora. Sobre os vernizes e adesivos dentais, é CORRETO afirmar que:

a) Em cavidades rasas, há uma menor adesão dos adesivos dentais à dentina, em virtude da menor quantidade de fibras colágenas 

participando na formação da camada híbrida.

b) Os vernizes cavitários modificados têm a capacidade de união do material restaurador ao dente por apresentar uma composição 

adequada para restaurações estéticas adesivas com resinas compostas.

c) Em cavidades médias e profundas, há uma maior adesão dos vernizes e adesivos dentais à dentina, uma vez que nessas cavidades há 

uma maior quantidade de tecido intertubular e um diâmetro aumentado de túbulos dentinários facilitando a formação da camada 

híbrida.

d) O adesivo dental adere-se à dentina pela formação da camada híbrida e ao esmalte através das microrretenções que o 

condicionamento ácido proporciona na sua estrutura.

e) O uso dos vernizes e adesivos dentais tem apenas a finalidade de aderir o material restaurador à estrutura dentária composta pelo 

esmalte e dentina.
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32ª QUESTÃO
O perfil epidemiológico de algumas doenças bucais no Brasil tem apresentado mudanças. Dados do SBBrasil (2010) e do INCA (2019) 
apontam informações importantes que refletirão nas medidas a serem adotadas para seus enfrentamentos. Sobre a prevalência da cárie, 
doença periodontal e câncer de boca podemos dizer que

a) o câncer da cavidade bucal em homens é o quarto mais frequente na Região Norte (13,77/100 mil). Isso se deve à maior exposição 
solar dos trabalhadores da região.

b) no que diz respeito às condições periodontais avaliadas pelo Índice Periodontal Comunitário (CPI), em termos populacionais, tais 
problemas aumentam, de modo geral, com a idade. Os resultados do Projeto SB Brasil 2010 indicam que o percentual de indivíduos 
sem nenhum problema periodontal foi de 63% para a idade de 12 anos, 50,9% para a faixa de 15 a 19 anos e para os adultos de 35 a 
44 anos e 42% nos idosos de 65 a 74 anos. Isso revela um incremento de doença periodontal entre indivíduos adultos e idosos.

c) a Região Norte foi onde se identificou o maior percentual de adultos com cálculo (30,5%) e com bolsas (21,7%), sendo 16,7% rasas. 
Na Região Sudeste, foi identificado o menor número de adultos com todos os sextantes hígidos (8,3%). Mais da metade dos adultos 
dessa região tinha o maior número de sextantes excluídos (53,9%), denotando um alto índice de extrações dentárias.

d) estima-se 11.200 casos novos de câncer de cavidade bucal em mulheres e 3.500 em homens para cada ano do biênio 2018-2019. 
Isso reflete a inversão da prevalência entre homens e mulheres pela maior exposição destas aos fatores de risco. 

e) os resultados do Projeto SB Brasil 2010 indicam que, segundo a classificação adotada pela OMS, o Brasil saiu de uma condição de 
média prevalência de cárie em 2003 (CPO entre 2,7 e 4,4) para uma condição de baixa prevalência em 2010 (CPO entre 1,2 e 2,6).

33ª QUESTÃO
Diversas patologias bucais podem ser observadas na prática clínica diária. Muitas dessas são diagnosticadas clinicamente, porém há 
um grande número de patologias que requer exames complementares para completa elucidação da lesão/doença. Analise as 
afirmativas abaixo e responda o que se pede.

I- O citodiagnóstico é um exame complementar de auxílio ao diagnóstico clínico, baseado na análise dos aspectos microscópicos 
individuais de células que podem ser coletadas da mucosa de revestimento bucal.

II- A citologia esfoliativa compreende a coleta de células por aspiração sob pressão negativa através de agulha de calibre fino. Após a 
coleta, prepara-se o esfregaço sob lâmina de vidro e acondiciona-se o material coletado em frascos para posterior análise 
laboratorial.

III- A qualidade dos esfregaços é baseada na celularidade, distribuição das células e espessura, bem como nos tipos celulares 
encontrados.

IV- A utilização de fixadores líquidos garante melhor qualidade do material, sendo a mais indicada a solução salina a 0,09% e os 
álcoois de baixa concentração.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

a) d) II, III e IV.II e III. 
b) I e III. e) I e IV.
c) I, II, III e IV.

34ª QUESTÃO
A prescrição medicamentosa para crianças deve ser minuciosa e extremamente cuidadosa. A indicação e a posologia do medicamento 
devem ser adequadas a cada paciente, de acordo com o diagnóstico, a gravidade ou intensidade dos sintomas. Embora não haja uma 
fórmula ideal para o cálculo de doses de medicamentos para crianças, a posologia é calculada tendo como referência o peso da criança. 
Considerando que uma criança com peso de 15 kg apresenta uma infecção odontogênica com indicação para o uso de Amoxilicina 
50mg/kg/dia, a dose diária recomendada é

a) 1 g/dia por 7 dias.
b) 500 mg/dia por 7 dias.
c) 250 mg/dia por 7 dias.
d) 750 mg/dia por 7 dias.
e) 400 mg/dia por 7 dias.

35ª QUESTÃO
A prática da Odontologia exige que o profissional se familiarize com um grande número de medicamentos necessários para o 
tratamento de patologias sistêmicas e bucais. Além dos efeitos benéficos para as terapias a que se destinam, tais substâncias podem 
manifestar efeitos colaterais na cavidade bucal, conhecidos como reações adversas. Nesse contexto, o aumento gengival induzido por 
drogas é caracterizado pelo volume gengival alterado causado pela utilização de medicamentos que interferem com o metabolismo dos 
fibroblastos e do colágeno. São consideradas drogas associadas ao desenvolvimento de aumento gengival:

a) Ibuprofeno e Dipirona.
b) Fenitoína e Cefalexina.
c) Nifedipina e Verapamil. 
d) Diclofenaco e Ácido Tranexâmico.
e) Ciclosporina e Paracetamol.
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36ª QUESTÃO

O código de Ética Odontológica, aprovado pela resolução CFO-118/2012 regula os direitos e deveres

a) do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou 

privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.

b) do cirurgião-dentista e profissionais técnicos que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com 

a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.

c) do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em 

âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.

d) apenas do cirurgião-dentista que exerça atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de 

inscrição no Conselho de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.

e) do cirurgião-dentista e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a 

obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.

37ª QUESTÃO

A Portaria 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 

normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS). 

No que diz respeito à Política Nacional de Atenção Básica, compete às secretarias municipais de Saúde e ao Distrito Federal,

a) pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite, por meio do Cosems, estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção 

básica no Estado, mantidas as diretrizes e os princípios gerais regulamentados nesta portaria.

b) pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica no 

Estado, de forma complementar às existentes, desde que não haja restrições destas e que sejam respeitados as diretrizes e os 

princípios gerais regulamentados nesta portaria.

c) definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de 

Atenção Básica.

d) destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da atenção básica prevendo, entre outras, formas de repasse 

fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços.

e) garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da atenção básica.

38ª QUESTÃO

A resina composta é o material mais utilizado em restaurações estéticas diretas em dentes anteriores. Com o advento de seu uso em 

dentes posteriores, houve grandes transformações nesse material a fim de aperfeiçoar suas propriedades físicas, tornando-o mais 

apropriado para a restauração direta definitiva. Considerando um caso clínico com indicação de restauração em dente posterior 

permanente com resina composta, é mais adequado restaurar com

a) resina flow.

b) resina microparticulada.

c) compômero.

d) resina micro-híbrida.

e) resina bulk fill fluida.

39ª QUESTÃO

Paciente do sexo masculino, 30 anos, buscou atendimento odontológico de urgência queixando-se de dor intensa na mandíbula e 

inchaço. Durante anamnese e exame físico, o paciente relatou episódios de febre e ter se submetido à exodontia do elemento dentário 

36 há 11 dias. O exame radiográfico revelou a presença de “manchas radiopacas” dispersas numa área radiolúcida na região do 

elemento dentário 36. Diante das informações, o diagnóstico seria

a) osteomielite.

b) alveolite.

c) .sinusite

d) .fratura infectada

e) .artrite infecciosa
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40ª QUESTÃO
Em algumas situações, um procedimento dentário ultrapassa a duração do controle da dor clinicamente eficaz, sendo necessário repetir 
a infiltração do anestésico local. Em geral, essa infiltração repetida acarreta imediatamente um retorno da anestesia profunda. Em 
outras ocasiões, porém, o clínico pode encontrar maior dificuldades no restabelecimento do controle adequado da dor com infiltrações 
subsequentes. Isso pode estar associado

a) ao aumento da tolerância a uma droga que é administrada repetidamente e poderá ocorrer, se for permitido, que a função do nervo 

retorne antes da reinfiltração da solução anestésica.

b) à menor atividade vasodilatadora da solução anestésica que interferirá na absorção das moléculas de anestésico no local de 

infiltração. Desse modo, a potência e duração do anestésico diminuem.

c) à diminuição da tolerância a uma droga que é administrada repetidamente e poderá ocorrer, se for permitido, que a função do nervo 

retorne antes da reinfiltração da solução anestésica.

d) à menor atividade vasodilatadora da solução anestésica que interferirá na absorção das moléculas de anestésico no local de 

infiltração. Desse modo, a potência e duração do anestésico aumentam, porém num curto espaço de tempo.

e) estritamente ao pH dos tecidos que se modifica após a infiltração da solução anestésica, interferindo na absorção das moléculas de 

anestésico.
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