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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar suas opções 

de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e 

nem o Cartão Resposta.  

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 

 

 
CIRURGIÃO DENTISTA 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO I 
 

Desumano é quem perdeu a capacidade de ver o outro como ser humano 
Por Élio Gasda* 

 
A desumanização é um processo que reduz a essência humana no indivíduo até eliminá-la. Desumanizar é eliminar restrições 

morais à crueldade. Agressões a animais despertam mais comoção e revolta do que a violência e a morte de crianças. Pessoas tratam 
seus bichos de estimação como filhos e apoiam linchamentos, chacinas e tortura. Desumano é quem perdeu a capacidade de ver o outro 
como ser humano. Uma sociedade desumanizada é aquela que define um grupo humano como não-humano, e que permite que esse 
grupo seja eliminado ou tenha negado seus direitos. Descartar pessoas tornou-se um fenômeno. 

Sociedade desumana trata atos desumanos com banalidade. Um ato mau torna-se banal quando é vivenciado como se fosse 
comum. Monstruosidades tornam-se fatos corriqueiros por meio da superficialidade do agente e da descartabilidade da vítima. Quanto 
mais superficial alguém for, mais provável será que ceda ao mal. (...) 

O servilismo também ajuda a entender a desumanização. O adesismo de parcelas da sociedade, mesmo aquelas formadas nos 
princípios morais, é um fato. Um povo torna-se cúmplice da loucura do sistema na medida em que partilha das suas mentiras. Além de 
ser enganado, se recusar em saber a verdade. Ao formatar os seres humanos, o sistema os desumaniza para apenas encaixá-los na sua 
engrenagem. Os efetivamente responsáveis que se sentem culpados pelos tempos sombrios (Hannah Arendt) são poucos. 

A voz da consciência nos interpela sobre a responsabilidade de nossos atos. Podemos ouvir essa voz? Ainda temos acesso ao 
acervo de princípios éticos que nos alerta sobre o processo de desumanização em curso? Não precisamos mais fechar os ouvidos para 
a voz de uma consciência que incorporou o discurso da sociedade respeitável, a voz das “pessoas de bem”. São “humanos direitos” que 
não têm remorso. A desumanização não se origina do desconhecimento, mas da irreflexão. Entre todas as características, a mais 
determinante da desumanização é a incapacidade de pensar, de distinguir o certo do errado, a verdade da mentira. A superficialidade 
dos discursos medíocres avaliza a maldade. Acreditar é mais fácil do que pensar. É difícil pensar por si mesmo. A maioria repete o que 
lhes é dito. Conformistas, não aprenderam a duvidar. Resignados à ignorância dos lugares comuns. 

Ubi dubium ibi libertas (onde há dúvida, há liberdade). Pensar é sair da mesquinhez do cotidiano, é refletir sobre os 
acontecimentos e dar significados. É buscar a verdade dos fatos por vias racionais. São muitas as informações, mas não se pensa sobre 
elas. O pensamento é diálogo silencioso consigo mesmo. Não é passividade, mas ação revolucionária. A desumanização impõe o desafio 
de educar para o pensamento imune aos clichês. Transmitir conhecimentos é imprescindível, mas educar para o pensamento é uma 
urgência. 

O ódio desumaniza. No livro 1984 de George Orwell, os agentes do Grande Irmão assistiam sessões de ódio coletivo. Aparecia 
na tela a figura humana a odiar, e todos se sentiam transtornados por ela. A mídia parece servir-se dos mesmos procedimentos. Como 
definir aqueles que celebram a barbárie em um país que trata pessoas pior do que animais? Quem os ensinou a odiar? O ódio afeta o 
cérebro, emburrece. Quem odeia não tolera divergências. Não existem adversários, todos são inimigos. O ódio não faz parte da essência 
humana. Aprende-se a odiar (Mandela). (...) 

Para você, quanto vale a vida dos ninguéns? “Menos do que a bala que os mata?” (Eduardo Galeano). Se eu não me importo 
com ninguém, alguém se importará comigo? Ninguém se humaniza desumanizando o outro. Somente psicopatas torcem para que 
pessoas morram ou sofram. Quem te deu o salvo-conduto para desejar a morte de alguém? Porque Jesus não foi. “É amando que o 
humano dá o melhor de si” (Nietzsche). Nada acima do ser humano. Nenhum ser humano abaixo de outro. 

 

Disponível em https://domtotal.com/noticia/1166208/2017/06/desumanizacao-em-tempos-sombrios/. Acesso em 28/09/2020. 
 

 
1. O TEXTO I, de Élio Gasda, é classificado, de acordo com suas 

características, como sendo  
 

A) um editorial. 
B) uma carta aberta. 
C) um artigo de opinião. 
D) uma crônica narrativa. 
 

 

2. Em “Sociedade desumana trata atos desumanos com 
banalidade”, o termo destacado exerce, na oração, função 
sintática de 
 

A) objeto indireto. 
B) adjunto adnominal. 
C) complemento nominal. 
D) adjunto adverbial de modo. 

 
3. Na oração “Transmitir conhecimentos é imprescindível, mas 

educar para o pensamento é uma urgência”, a vírgula foi 
empregada corretamente, pois está 

 

A) separando orações subordinadas adverbiais antepostas à 
oração principal. 

B) separando a oração coordenada assindética da oração 
sindética adversativa. 

C) separando elementos que exercem a mesma função sintática 
no período. 

D) separando a oração principal da oração adjetiva explicativa. 
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4. Sobre a desumanização, apresentada pelo autor Élio Gasda 
no TEXTO I, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Desumanizar é eliminar restrições morais à crueldade, 
tornando comum a prática de atrocidades contra os seres. 

II. Monstruosidades tornam-se fatos corriqueiros por meio 
da superficialidade da vítima e da descartabilidade do agente. 

III. A desumanização impõe o desafio de educar para o 
pensamento imune aos clichês e adepto ao negacionismo 
científico. 

IV. O ser humano que recusa a verdade e reproduz a mentira 
colabora para que esse processo de desumanização 
aconteça. 

V. O ódio alimenta a desumanização que, por sua vez, influencia 
as atitudes empáticas que precisam ser despertadas na 
população. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e IV. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e V. 
D) apenas em II, IV e V. 
 

 

5. A coesão é muito importante para interligar as ideias de um 
texto, com lógica e coerência. Para unir os dois períodos 
abaixo que estão separados por ponto e manter a relação de 
sentido entre eles, seria adequado usar uma conjunção de que 
tipo? 
 

“Acreditar é mais fácil do que pensar. É difícil pensar por 
si mesmo”. 

 

A) “Acreditar é mais fácil do que pensar, porque é difícil pensar 
por si mesmo”. – Coordenativa explicativa. 

B) “Acreditar é mais fácil do que pensar, mas é difícil pensar por 
si mesmo”. – Coordenativa adversativa. 

C) “Acreditar é mais fácil do que pensar, logo é difícil pensar por 
si mesmo”. – Coordenativa conclusiva. 

D) “Acreditar é mais fácil do que pensar, embora seja difícil 
pensar por si mesmo”. – Subordinativa concessiva. 

 

 

6. Na oração “A mídia parece servir-se dos mesmos 
procedimentos”, o pronome oblíquo átono encontra-se na 
posição 
 

A) enclítica – em orações iniciadas com verbos. 
B) enclítica – em orações reduzidas do infinitivo. 
C) enclítica – em orações reduzidas de gerúndio. 
D) proclítica – por apresentar palavra atrativa (pronome relativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Analise sintaticamente os períodos a seguir: 
 

I. “Um povo torna-se cúmplice da loucura do sistema na medida 
em que partilha das suas mentiras”. 

II. “Os efetivamente responsáveis que se sentem culpados 
pelos tempos sombrios (Hannah Arendt) são poucos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
classificação das orações destacadas. 
 

A) I. Oração subordinada adverbial concessiva. 
     II. Oração coordenada sindética explicativa. 
B) I. Oração subordinada substantiva subjetiva. 
     II. Oração subordinada adverbial consecutiva. 
C) I. Oração subordinada adverbial proporcional. 
     II. Oração subordinada adjetiva restritiva. 
D) I. Oração subordinada adverbial comparativa. 
     II. Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 
TEXTO II 

 
Disponível em https://blogterralivre.wordpress.com/2011/12/01/charge-

cogigo-florestal/. Acesso em 28/09/2020. 

 
8. Ao analisar as linguagens verbais e não-verbais da charge do 

TEXTO II, é correto afirmar que  
 

A) a fala do personagem apresenta uma contradição entre a sua 
índole e sua obrigação profissional. 

B) a fala do personagem apresenta uma comparação entre duas 
situações ambientais conflitantes.  

C) a fala do personagem apresenta crítica ao código florestal e à 
proteção ao meio ambiente. 

D) a fala do personagem apresenta uma ironia na menção ao 
código florestal. 

 

 

9. Se a frase contida no balão da charge fosse mencionada em 
uma notícia de jornal, a forma apropriada está apresentada em 
qual alternativa? 
 

A) Não podemos aceitar que as árvores estejam sendo cortadas 
para serem transformadas em celulose e papel. 

B) Árvores cortadas, vidas ceifadas, plantas transformadas em 
papel para eu escrever com este pincel. 

C) Árvores da Floresta Amazônica estão sendo cortadas para 
serem transformadas em celulose e papel. 

D) Eu estava visitando a Amazônia, quando avistei muitos 
madeiros derrubando árvores para transformá-las em celulose 
e papel. 
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10. Em “Agora, vamos cortar essas árvores¹, transformar em 
celulose e papel pra imprimir o novo código florestal²!”, os 
termos grifados exercem as funções sintáticas de 

 

A) 1 e 2 exercem função de objeto direto. 
B) 1 e 2 exercem função de objeto indireto. 
C) 1. Sujeito / 2. Complemento nominal. 
D) 1. Objeto direto / 2. Objeto indireto. 
 

CONHECIMENTOS ACERCA DE JAGUARIBE 
 

11. Leia o trecho a seguir:  
 

Em 1687, o governador-geral Matias da Cunha enviou uma 
expedição militar contra os Tapuias da região do Açu, que em 
fevereiro do mesmo ano se levantaram contra os portugueses. 
Diversos conflitos se seguiram e, em 1696, mais de 200 índios 
fugiram dos domínios portugueses. O conflito nesta região 
entre os índios e portugueses só foi resolvido quando o rei dos 
janduis, Canindé, morreu por malária, o que gerou o 
enfraquecimento da tribo. Entretanto, outros povos indígenas 
também estavam envolvidos neste conflito, como os “sucurus”, 
“ariús”, “tarairius”, alvos de extermínio. (...) teve fim com a 
dissolução dos terços do início do século XVIII. Contudo, ela 
não foi travada apenas na Paraíba e foi fundamental para a 
consolidação da colonização e para o prosseguimento da 
empresa colonizadora na capitania do Ceará. 

 
Fonte: UFF (Universidade Federal Fluminense). Disponível em: 

https://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/?revoltas_categoria=1687-
levante-indios-paraiba. Acesso em 15 set 2020. 

 

A narrativa refere-se a um importante evento que abriu portas 
para a ocupação do ciclo do gado no meio-norte e que, de 
certa forma, funda a ocupação em Jaguaribe-CE, séculos 
antes da fundação da vila. Este evento é a 

 

A) Guerra dos Bôeres. 
B) Guerra de Piratininga. 
C) Guerra dos Tapuia-Jê. 
D) Guerra dos Bárbaros. 
 

 

12. Açude público projetado durante a 2ª fase de industrialização 
do Brasil, entre 1958-1960, situado ao sul de Jaguaribe-CE, a 
aproximadamente a 450 km de Fortaleza, barrando o rio 
Jaguaribe, a drenar uma área de 25.000 km2. Sua finalidade 
principal é a perenização do rio Jaguaribe; irrigação do Médio 
e Baixo Jaguaribe; piscicultura; culturas agrícolas de áreas de 
montante; turismo e aproveitamento hidrelétrico. A barragem 
foi projetada e construída pelo Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas - DNOCS, com a participação do 
consultor Engº Casemiro José  Munarski e do Laboratório 
Hidrotécnico Saturnino de Brito S.A. 
 

Fonte: DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra Secas)  
https://www.dnocs.gov.br/barragens/oros/oros.htm. Acesso em 16 set 2020. 

(Ocultar o final do link para não dar resposta)  
A descrição acima refere-se à  

 

A) Barragem Castanhão. 
B) Barragem de Orós. 
C) Barragem Três Pescoços.  
D) Barragem do Rio Onça. 

 

13. Leia o trecho a seguir: 
 

Na fala do chefe geral da EMBRAPA, num primeiro aspecto, 
temos a estratégia do encontro, a de aperfeiçoar com os 
presentes noções como “tradição”, “origem” e “artesanal” 
(exposto no título do evento), que pautariam a argumentação 
dos palestrantes em um processo comunicacional que 
pressupõe uma elucidação e unidade vocabular na 
perspectiva de vinculação do grupo (...). O cerne da questão 
do Simpósio de Fortaleza (2011), de acordo com o trecho, é 
resumido no “leite cru”, no “artesanal” e na “extinção”. Existe 
nessa escolha de palavras uma forte unicidade na curiosidade 
e no impacto passional. Novamente, parece-nos, surgem no 
trecho as regras de produção de visibilidade do bem cultural, 
no caso do saber fazer do queijo artesanal, um “visível” tomado 
como elaboração narrativa da iguaria como alimento-
monumento ou patrimonial.   
 

(ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho de 
Jaguaribe-CE no mercado de produtos de artesanais (1970-2010), 2016, p. 

141-144)  

 
A partir da leitura e dos seus conhecimentos acerca de 
Jaguaribe, correlacione corretamente as colunas a seguir: 

 
A Controle de Qualidade 

B Produção Artesanal 

C Perda da Identidade 

D Industrialização 

 
(    )   Revelado na manutenção da produção artesanal 

como forma indissociável da produção, cuidando 
dos aspectos tradicionais que envolvem a 
legitimidade do queijo coalho jaguaribano. 

(    )   Refere-se ao uso de instrumentos de certa forma 
rudimentares, como o fogo a lenha e o trabalho 
manual, além da criação pouco tecnológica das 
vacas. 

(    )   A todo custo os produtores de queijo coalho tentam 
evitá-la, para que não se perca o principal elemento 
que dá sucesso ao queijo. 

(    )   A presença da EMBRAPA simboliza a associação da 
tecnologia desse setor da economia, que, em certa 
medida, alia a característica artesanal aos novos 
conhecimentos técnicos e científicos desse 
processo. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, no 
sentido de cima para baixo. 
 

A) A, B, C, D 
B) A, B, D, C 
C) B, D, A, C 
D) A, C, D, B 
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14. Leia o trecho a seguir, retirado da obra Notas para a História 
do Ceará, de Guilherme Studart (1856-1938), conhecido como 
Barão de Studart: 

 

É a Capitania do Ceará bem considerável pela sua grandeza, 
como mostra um mapa bem circunstanciado, que o mesmo 
hábil Targine traçou de todo o seu território. Pela sua ilustração 
se conhece ser o ar saudável, o céu sereno, campinas 
amenas, serras fertilíssimas, rios caudalosos, maiormente na 
estação das águas. Os naturais Tapuias ou Caboclos (a que 
vulgarmente chamam índios), vivendo naquela indolência, que 
inclui nos seus habitantes os climas ardentes, contudo são 
suscetíveis de estímulos, e de condição de obrarem quanto um 
superior sábio e ativo lhe inspirar, não fugindo de os sujeitar 
pelas suas próprias inclinações, o que bem se verifica no 
Industão pelos ingleses, e na Pensilvânia pelos Quakers, pois 
é incompatível apareça um homem inábil tirado das mãos de 
um Diretor filósofo, e político e de um gênio facundo que sabe 
destruir quanto a ignorância inclui; por esta falta não dá aquela 
Capitania as consideráveis riquezas, que ela ofereceu à sua 
capital e se vê tão destituída, desprezada, e inculta desde o 
seu descobrimento. 

 

(STUDART, Guilherme, 1856-1938. Notas para a História do Ceará. 
2004. p.493-494 Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1090/702791.pdf 
Acesso em 16 set 2020) 

 

De acordo com o trecho supracitado, de que maneira a figura 
do tapuia é retratada pelo Barão? 

 
A) De modo respeitoso, elogioso, principalmente quando se 

refere aos Tapuia os chamando pelo termo correto, seu nome 
tradicional. 

B) De modo pejorativo, notadamente em um discurso 
influenciado pela visão externa, determinística, extremamente 
naturalista, romântica e de supremacia dos europeus e 
apropriatória, típica desse momento histórico. 

C) De modo imparcial, comparando o modo de vida dos Tapuia 
aos povos do Industão (região da índia, Birmânia e Vietnã), 
como povos com grande semelhança, encontrados pelos 
colonialistas britânicos no século XIX. 

D) De modo violento, defendendo o uso de violência pelos 
colonialistas frente aos povos originários do Ceará, os Tapuia. 

 

 

15. Trata-se do maior açude público direcionado a múltiplos usos. 
Localizada ao norte da mancha urbana de Jaguaribe-CE, 
construída entre os anos de 1995-2003, em uma estratégia do 
governo brasileiro, com capacidade de 6.700.000m³, com o 
objetivo de transpor e irrigar parte do sertão nordestino e 
cearense, além de servir como uma importantíssima reserva 
de água. Essa descrição refere-se à 
 

Fonte: DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra Secas) 
https://www.dnocs.gov.br/barragens/castanhao/castanhao.html Acesso em 

15 set 2020. 
para não dar resposta)  

 

A) Barragem de Orós. 
B) Barragem do Padre Vieira. 
C) Barragem de Castanhão. 
D) Barragem de Távora. 

16. A figura de Juarez Fernandes Távora, nascido em 
Jaguaribemirim, é muito marcante na história do município de 
Jaguaribe-CE. A importância de Távora se dá pelo fato 
  

A) de ter sido uma figura de relevância histórica para a política 
brasileira, concorrendo à presidência da República em 1952 
pela UDN, contra Juscelino Kubitschek, embora tenha tido 
maior reconhecimento no Rio de Janeiro, onde passou grande 
parte de sua vida. 

B) de ter sido responsável pela instalação portuguesa na região, 
um dos grandes comandantes do Reinado de Portugal enviado 
para o Brasil para garantir a expansão econômica pelo vetor 
do sertão nordestino. 

C) de ter idealizado os principais projetos de transposição do Rio 
São Francisco, que enriqueceu o solo da região sudeste 
cearense, beneficiando a economia de Jaguaribe-CE. 

D) de ter participado diretamente da fundação do município de 
Jaguaribe-CE, junto a toda a família Távora, que detinha a 
maior parte das terras e comandava a produção agropecuária 
da região. 

 

 

17. Observe a pintura de Albert Eckhout, Dança dos Tapuias, séc. 
XVII, e leia o trecho a seguir: 

https://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/wp-
content/uploads/2017/08/7_Dan%C3%A7a-Tapuia.jpg 

Acesso em 15 set 2020. 
 

A representação retrata um dos povos que precedem a 
ocupação portuguesa no Ceará. Assinale a alternativa que 
melhor representa a identidade e as características de modos 
de vida desse grupo: 
 

A) Os Tupi, conhecidos pela sua indolência, preguiça e 
comportamento pacífico e por, sobretudo, compor junto aos 
portugueses e facilitar o sucesso de sua ocupação territorial 
no Brasil. 

B) Os Tupinambá, que ocuparam a maior faixa territorial do Brasil 
pré-colombiano, adornados sempre de vermelho e preto, 
principalmente no sul do país. 

C) Os Aimoré, conhecidos pelo ritual antropofágico que 
fundaram. 

D) Os Tapuia, sabidamente agressivos como os Tamoio (RJ), que 
formaram uma das maiores alianças de resistência indígena 
no séc. XIX. 
 
 
 
 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1090/702791.pdf
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18. A produção de um costume nasce do casamento, quase 
sempre espontâneo, do tipo de relação produtiva que se tem 
em um pedaço da história, do tempo, e da geografia, do 
espaço. A economia e a política unem-se indelevelmente à 
prática social, de forma que a qualidade daquilo que se produz 
pode traduzir-se, a partir das necessidades, interesses e 
desejos de um grupo, e a essência dessa fusão torna-se hábito 
e modo de vida simbólico que marca o agir e a identidade de 
uma coletividade. Assim é que nasce a cultura. Observe a 
imagem a seguir: 

 
(ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho de 

Jaguaribe-CE no mercado de produtos de artesanais (1970-2010), 2016, p. 
144).  

 

A fotografia representa o baião de dois com coalhada, prato 
típico da cultura jaguaribana e regional, feito com arroz, feijão 
de corda, carne seca, cheiro-verde, coentro, pimenta do reino 
e queijo coalho. A origem desse prato deve-se 

  
A) à grande contribuição que as culturas portuguesa e inglesa, na 

figura de Domingos Jorge Velho e Barão de Studart, deram à 
culinária jaguaribana. 

B) à forma de ocupação colonial no sertão nordestino, que 
empregou o charque como principal fonte de nutrientes e 
calorias para suportar o forte trabalho braçal na região. 

C) à síntese entre a pecuária portuguesa, do gado de corte e 
leiteiro, e o hábito africano de cultivar hortaliças e cereais, que 
culminaram na riqueza do baião-de-dois com queijo coalho. 

D) exclusivamente à cultura nordestina, baseada na dieta 
africana advinda do Maranhão, especificamente da capitania 
de São Luís, local onde surge o baião-de-dois como prato 
típico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Leia o estudo recente a seguir, realizado por P. Silva (2017), 
na área de mestrado em tecnologia de alimentos: 
 
No Brasil a Instrução Normativa nº 30, de 26 de junho de 2001 
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
estabelece características distintivas para o processo de 
fabricação, com coagulação em torno de 40 minutos, corte e 
mexedura da massa, remoção parcial do soro, aquecimento 
da massa com água quente ou vapor indireto até obtenção de 
massa semi cozida (até 45 ºC) ou cozida (entre 45 º e 55 ºC)*, 
adição de sal (cloreto de sódio) à massa, se for o caso, 
prensagem, secagem, embalagem e estocagem em 
temperatura média de 10 – 12 ºC normalmente até 10 (dez) 
dias. Pode ainda ser elaborado a partir de massa crua (sem 
aquecimento) (BRASIL, 2001). De maneira geral, a fabricação 
de queijos é basicamente um processo de concentração do 
leite, envolvendo etapas como coagulação, sinérese, corte da 
coalhada, enformagem/prensagem, salga, podendo ainda ser 
maturado ou não (PAULA; CARVALHO; FURTADO, 2009).   
 

(SILVA, Priscila. Caracterização físico-química, microbiológica e perfil de 
textura instrumental de queijo coalho da região do vale do Jaguaribe-CE. 

Dissertação de mestrado, Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Estado do Ceará, Campus de Limoeiro do Norte, CE. 2017, 

p. 15. Disponível em: 
https://ifce.edu.br/limoeirodonorte/arquivos_pgta/dissertacoes/silva-p-l-

2017-pgta-ifce.pdf 
Acesso em 16 set 2020) 

 

De acordo com as características do modo de preparo do 
queijo coalho, a tradição artesanal em seu preparo e as 
condições ambientais da região de Jaguaribe, atribua V para 
as assertivas verdadeiras e F para as assertivas falsas quanto 
às relações que pode-se fazer entre clima e o processo 
produtivo do queijo coalho: 
 

(     ) O clima equatorial, com temperaturas que variam, 
em média, entre 30ºC-37ºC. 

(     )  A criação de gado leiteiro com baixo nível de 
estresse, não confinado.  

(     )  A baixa umidade e grande insolação solar.  

(     )  As altas variações de temperatura (amplitude 
térmica) em razão de continentalidade. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, no 
sentido de cima para baixo. 
 

A) V, V, V, F. 
B) F, F, F, V. 
C) F, V, V, V. 
D) V, V, F, F. 
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20. Observe o mapa a seguir, sobre a distribuição das queijarias no território do município de Jaguaribe-CE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho de Jaguaribe-CE no mercado de produtos de artesanais (1970-2010), 2016, p. 144).  
 

Sobre a distribuição das queijarias, pode-se concluir, após análise do mapa, que 
 

A) os pontos de produção estão concentrados na região norte da área urbana.  
B) as queijarias estão espalhadas por todo o município, próximas às estradas. 
C) a área mais produtiva é a porção sul, pois concentra a maior parte de queijarias. 
D) há uma grande dispersão de queijarias, que se localizam, em sua maior parte, na parte noroeste da cidade de Jaguaribe-CE. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Apesar de os dentes decíduos apresentarem diversas semelhanças morfológicas com os permanentes, também apresentam uma 
série de diferenças. Assinale a alternativa correta que contém uma característica dos dentes decíduos, que os diferencia dos 
permanentes. 

 

A) Apresentam coroas mais altas e mais estreitas. 
B) Têm o colo com menos constricção. 
C) Raízes curtas em proporção à coroa. 
D) Bossas cervicais muito proeminentes. 
 

 

22. Quanto à doença das “mãos, pés e boca”, assinale a alternativa correta. 
 

A) O comprometimento oral precede o aparecimento das lesões cutâneas. 
B) É uma doença autolimitante, geralmente causada pelo vírus Coxsackie B 15. 
C) O número de lesões na pele é variável, infectando principalmente as bordas dos dorsos das mãos e dos pés, superfícies ventrais e 

laterais dos dedos das mãos e dos pés. 
D) A cultura das lesões cutâneas não deve ser realizada. 
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23. Existem fatores etiológicos locais (intrínsecos), ambientais 
(extrínsecos) e genéticos (hereditários) que influenciam na 
cronologia de erupção dos dentes. Sobre esse tema, avalie as 
afirmativas abaixo: 

 

I. Dentre os fatores locais, relacionados à boca, a doença cárie 
é a causa de alteração na cronologia correta de erupção 
menos comum. 

II. Alterações metabólicas, como febre recorrente, podem reter o 
dente de forma a atrasar a rizólise e a erupção do dente. 

III. O traumatismo dentário é um fator intrínseco que pode impedir 
a erupção dos dentes. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) na afirmativa I, apenas. 
B) na afirmativa II, apenas. 
C) na afirmativa III, apenas. 
D) em todas as afirmativas. 
 

 

24. O índice CPOD, formulado em 1937, é usado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar a 
prevalência da cárie dentária em diversos países. Sobre esse 
tema, avalie as afirmativas abaixo: 
 

I. A idade de 13 anos é referência internacional para o cálculo 
do índice por ser a idade em que a dentição permanente está 
praticamente completa. 

II. A OMS recomenda como ideal um valor de CPOD médio 
menor do que 1,1 aos 13 anos. 

III.  Em 2010, o CPOD encontrado após a Pesquisa Nacional de 
Saúde Bucal foi 2,1, o que colocou o Brasil no grupo de países 
com média prevalência de cárie.  

 

É correto o que se afirma 
 

A) na afirmativa I, apenas. 
B) na afirmativa II, apenas. 
C) na afirmativa III, apenas. 
D) nas afirmativas I e II, apenas. 
 

 

25. Supõe-se que as pressões anormais sobre o complexo 
dentomaxilar sejam determinantes de maloclusões. Sobre 
esse tema, avalie as afirmativas abaixo: 

 

I. O hábito de postura, com apoio à face nos punhos durante os 
estudos, pode determinar mordida cruzada lateral. 

II. A onicofagia dificilmente traz más posições dentárias. 
III. A respiração bucal pode ser considerada como o hábito com 

mais graves consequências para a oclusão. 
 

É correto o que se afirma  
 

A) na afirmativa I, apenas. 
B) na afirmativa II, apenas. 
C) na afirmativa III, apenas. 
D) em todas as afirmativas. 

 
 
 

26. A rubéola é uma doença viral branda, produzida pelo vírus da 
família Togavírus, gênero Rubivirus. Sabendo disso, indique 
“V” para as assertivas que forem verdadeiras, e “F”, para as 
que forem falsas:  
 

(   ) É contraída através de gotículas respiratórias, sendo 
transmitida para quase 100% dos indivíduos do 
convívio próximo. 

(   ) Os pacientes contaminados são infectantes a partir 
de 1 semana antes do exantema e até 5 dias após o 
desenvolvimento das erupções. 

(   ) Os bebês com infecção congênita podem liberar o 
vírus por até 1 ano.  

(   ) As lesões orais, conhecidas como sinal de 
Forchheimer, são observadas cerca de 03 dias após 
o surgimento das erupções cutâneas. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta obtida 
no sentido de cima para baixo. 
 

A) V, F, F, F 
B) V, V, V, F 
C) F, V, V, V 
D) F, F, F, V 

 

 

27. O valor do CPOD médio de uma população permite classificar 
a prevalência de cárie como muito baixa, baixa, média, alta ou 
muito alta. Desta forma, pode-se afirmar que uma população 
que apresenta valor de CPO-D médio de 4,4 apresenta uma 
prevalência de cárie 

 

A) muito alta. 
B) alta. 
C) média. 
D) baixa. 

 

 
 

28. Quanto às más-oclusões e hábitos perniciosos, avalie as 
asserções que seguem e a relação proposta entre elas: 
 

I. Não se pode afirmar de forma definida que os maus hábitos 
bucais levam a deformações. 
 
 

PORQUE 
 
 

II. Para haver deformação, é necessário que haja predisposição, 
que a idade seja a dos surtos de crescimento e que, em 
determinados casos, as condições nutricionais sejam 
insatisfatórias e haja consequente deficiência da saúde.  

 

Acerca dessas asserções, assinale a alternativa correta. 
 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma 
justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I. 
C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma 

proposição falsa. 
D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição 

verdadeira. 
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29. O sarampo é uma infecção causada por um vírus da família 
dos Paramixovírus, gênero Morbillivirus, e apresenta uma 
prevalência variável relacionada ao grau da utilização da 
vacina. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. 

 

A) O período de incubação é de 07 a 10 dias e os indivíduos 
afetados são infectantes 2 dias antes de se tornarem 
sintomáticos. 

B) A manifestação oral mais distinta observada são as manchas 
de Kopli, presentes na segunda fase da doença (entre o 4º e 
6º dia). 

C) A candidíase, a gengivite ulcerativa necrosante (GUN) e a 
estomatite necrosante podem ocorrer associadamente ao 
sarampo, se houver má nutrição significante. 

D) Os 3 primeiros dias são caracterizados pelos três Cs: Coriza, 
tosse – do inglês Cough (caracteristicamente, alta/seca e 
desconfortável), e Conjuntivite (olhos fotofóbicos lacrimejantes 
e vermelhos).  

 

 

30. A caxumba é uma infecção causada por um vírus da família 
Paramixovírus, gênero Rubulavirus, que causa uma doença 
difusa nas glândulas salivares. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Embora as glândulas salivares sejam os locais de 
acometimento mais comuns, o fígado, plexo coroóide e 
testículos e ovários imaturos também estão, com frequência, 
envolvidos.  

B) O vírus da caxumba pode ser transmitido através da urina. 
C) A glândula submandibular é envolvida mais frequentemente, 

mas as glândulas parótida e sublingual também podem ser 
afetadas.  

D) A manifestação oral relatada com mais frequência é o aumento 
de volume e rubor bilateral no soalho da boca.  

 

 

31. A febre escarlate é uma infecção sistêmica causada por 

estreptococos -hemolíticos do grupo A. Sobre esse tema, 
avalie as afirmativas abaixo: 
 

I. O período de incubação varia de 1 a 3 dias e os achados 
clínicos significantes incluem febre, enantema e exantema.  

II. É mais comum em crianças entre 1 e 3 anos. 
III. O enantema da mucosa oral envolve as amígdalas, faringe, 

palato mole e língua. 
 
 

É correto o que se afirma 
 
 

A) apenas na afirmativa I. 
B) apenas nas afirmativas II e III. 
C) apenas na afirmativa III. 
D) apenas na afirmativa I e II. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

32. A adição de flúor na água de abastecimento público, como 
estratégia de saúde pública, teve início com três estudos-piloto 
realizados nos EUA e no Canadá. Sobre esse tema, avalie as 
afirmativas abaixo: 
 

I. No Brasil, a fluoretação da água de abastecimento público é 
regulamentada desde 1988, pela Lei Federal n. 6.050, de 24 
de maio de 1988. 

II. É de responsabilidade do Estado, por intermédio da vigilância 
sanitária estadual, realizar a fiscalização da fluoretação das 
águas do abastecimento público. 

III. O Cirurgião Dentista, ao trabalhar com a prevenção da cárie 
dentária, deve procurar identificar se a água de abastecimento 
de seu território de atuação tem teores de flúor adequados 
para a temperatura da região. 

 

É correto o que se afirma 
 
 

A) apenas nas afirmativas I e II. 
B) apenas nas afirmativas I e III. 
C) apenas na afirmativa III. 
D) apenas nas afirmativas II e III. 

 
 

 
 

33. Os anestésicos locais podem ser classificados de acordo com 
o tempo de início de sua ação. Levando em consideração esse 
tema, correlacione as colunas abaixo: 

 

A Lento 

B Rápido 

C Moderado 
 

(   ) Mepivacaína 

(   ) Lidocaína 

(   ) Articaína 

(   ) Ropivacaína 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta obtida 
no sentido de cima para baixo. 
 
 

A) B, C, B, B 
B) A, C, C, A 
C) B, B, B, C 
D) B, C, B, A 

 

 

34. Os corticosteroides podem ser classificados de acordo com a 
duração de sua ação. Levando em consideração este tema, 
correlacione as colunas abaixo: 
 

A Prolongada 

B Intermediária 

C Curta 
 

(   ) Prednisona 
(   ) Triamcinolona 
(   ) Hidrocortizona 
(   ) Betametasona 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta obtida 
no sentido de cima para baixo. 
 

A) B, B, C, A 
B) A, A, B, C 
C) A, C, C, A 
D) B, C, A, C 
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35. Malamed, em seu livro Manual de Anestesia Local (2013), 
classifica os anestésicos locais de acordo com a duração de 
sua ação. Levando em consideração este tema, correlacione 
as colunas abaixo: 

 

A Longa 

B Moderada 

C Curta 
 

(   ) Ropivacaína 
(   ) Etidocaína 
(   ) Articaína 
(   ) Prilocaína 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta obtida 
no sentido de cima para baixo. 

 

A) A, A, B, B 
B) A, C, C, A 
C) B, B, A, C 
D) B, C, A, C 
 

 

36. Alguns fatores físico-químicos de um anestésico local podem 
influenciar suas características clínicas. Sobre este tema, 
assinale a alternativa correta. 
 

A) As drogas com constante de dissociação (pKa) mais alto 

possuem início de ação mais rápido do que aquelas com pKa 
mais baixo.  

B) Os anestésicos locais com maior solubilidade nos lipídeos 
produzem bloqueio de condução mais eficaz em 
concentrações mais baixas do que os anestésicos locais 
menos lipossolúveis. 

C) Os anestésicos locais que possuem grau maior de ligação a 
proteínas, possuem duração de atividade clínica menor. 

D) Na infiltração de anestésicos locais, como a procaína, com 
menores propriedades vasodilatadoras, a potência e a 
duração do anestésico diminuem.  

 

 

37. Ocasionalmente, um procedimento dentário ultrapassa a 
duração do controle da dor clinicamente eficaz, sendo 
necessário repetir a infiltração de anestésico local. Quanto a 
este tema, avalie as asserções que seguem e a relação 
proposta entre elas: 
 

I. A taquifilaxia é definida como aumento da tolerância a uma 
droga que é administrada repetidamente.  
 

PORQUE 
 

II. A duração, a intensidade e a disseminação da anestesia 
aumentam muito com a reinfiltração.  

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 
 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma 
justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I. 
C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma 

proposição falsa. 
D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição 

verdadeira. 

38. O cloridrato de Prilocaína é um anestésico local aprovado pela 
FDA em novembro de 1965. Sabendo disso, indique “V” para 
as assertivas que forem verdadeiras, e “F”, para as que forem 
falsas: 

 

(   ) Apresenta início de ação discretamente mais rápido 
que o da lidocaína. 

(   ) O metabolismo da prilocaína difere 
significativamente daquele da lidocaína e da 
mepivacaína.  

(   ) A depuração renal da prilocaína é mais rápida que a 
de outras amidas, resultando em sua remoção mais 
rápida da circulação. 

(   ) É 10% mais tóxica que a lidocaína. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta obtida 
no sentido de cima para baixo. 
 

A) V, F, F, F 
B) F, V, V, F 
C) V, V, V, V 
D) F, F, F, V 

 

 

39. A duração do tratamento com anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINEs) na clínica odontológica quase sempre é 
restrita. Por isso, a incidência de efeitos adversos clinicamente 
significativos é muito mais rara do que na clínica médica. 
Sabendo disso, indique “V” para as assertivas que forem 
verdadeiras, e “F”, para as que forem falsas: 
 

(   ) A ação analgésica e anti-inflamatória dos inibidores 
seletivos da COX-2 é superior àquela apresentada 
pelos inibidores não seletivos (que atuam na COX-1 
e na COX-2).  

(   ) O uso dos Coxibes deve ser considerado 
exclusivamente para pacientes com risco 
aumentado de sangramento gastrintestinal e, de 
doença cardiovascular.  

(   ) Todos os AINEs podem causar retenção de sódio e 
água, diminuição da taxa de filtração glomerular e 
aumento da pressão arterial sanguínea, 
particularmente em idosos.  

(   ) O uso concomitante de piroxicam, ibuprofeno (e 
provavelmente outros AINEs) com a varfarina, um 
anticoagulante, pode diminuir o efeito anticoagulante 
desta e provocar tromboses.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta obtida 
no sentido de cima para baixo. 
 

A) V, F, F, F 
B) F, V, V, V 
C) V, V, F, V 
D) F, F, V, F 
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40. Quanto à duração do tratamento com anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINES), avalie as asserções que seguem e a 
relação proposta entre elas: 

 
I. A duração do tratamento com os AINEs deve ser estabelecida 

por um período máximo de 48 a 72h.  
 

PORQUE 
 

II. A dor decorrente de procedimentos odontológicos cirúrgicos 
eletivos perdura, em geral, por um período de 24h, com o pico 
de intensidade sendo atingido entre 6 e 8 h pós-cirúrgicas e, o 
edema inflamatório atinge seu ápice após 36h do 
procedimento.  

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 
 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma 
justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I. 
C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma 

proposição falsa. 
D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição 

verdadeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


