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Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. 

2. O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 

3. É responsabilidade exclusiva do candidato à conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o número de 

inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção e a marcação do gabarito na sua Folha de 

Respostas. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal/chefe de sala, para registro em ata. 

4. Confira os dados impressos no cartão resposta e se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta 

página) para o qual você se candidatou. 

5. Assine o cartão de respostas. 

6. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término 

da prova. 

7. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D das quais apenas 

uma será a resposta correta. 

8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preenchendo 

totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. 

Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma 
opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido 
integralmente.  

9. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em 

hipótese alguma; portanto, evite rasuras. 

10. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação. 

11. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro recurso 

didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do candidato. 

12. A prova objetiva terá duração máxima de 2h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 

13. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1h hora de seu início e poderá levar o caderno de provas 

1h hora antes de seu término. 

14. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo 

após a assinatura da ata de sala.  

15. As saídas para banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas durante a realização das provas. Não será 

permitida a permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão 

respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

banheiros e bebedouros. 

16. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar 

e orientar quanto ao funcionamento do certame.  

17. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas. 

Boa prova! 
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 09.

A         ÁRVORE         QUE         PENSAVA         BASTANTE
(1º§)         Houve         uma         árvore         que         pensava         e         ficou
conhecida         porque         pensava         muito.         E         não         parava         de
pensar.         Um         dia         transpuseram-na         para         a         praça         no
centro         da         cidade.         (2º§)         Fez-lhe         bem         a         deferência         e
ela         ficou         satisfeita.         Ela         se         entusiasmou,         cresceu,
agigantou-se.
(3º§)                  Aí         vieram         os         homens         e         podaram         seus         galhos.
A         árvore         estranhou         o         fato         e         corrigiu         seu         crescimento,
pensando         estar         na         direção         de         seus         galhos         a         causa
da         insatisfação         dos         homens.
(4º§)         Mas         quando         ela         novamente         se         agigantou,         os
homens         voltaram         e         novamente         amputaram         seus
galhos.         E         continuaram         destruindo         a         árvore         que         não
fazia         mal         a         ninguém.
(5º§)         A         árvore         queria         satisfazer         os         homens         por
julgá-los         seus         benfeitores,         e         parou         de         crescer.         E
como         ela         não         crescesse         mais,         os         homens         a
arrancaram         da         praça         e         plantaram         outra         em         seu         lugar.
(Oswaldo         França         Júnior.         As         laranjas         iguais.         Rio         de
janeiro.         Nova         Fronteira.)
(https://brainly.com.br/tarefa/367413630)

https://brainly.com.br/tarefa/367413630

Questão 01

Sobre         a         composição         do         período:         "Ela         se
entusiasmou,         cresceu,         agigantou-se",         marque         a
alternativa         INCORRETA.

a) O         pronome         oblíquo         átono,         nas         duas         ocorrências,
exerce         a         função         sintática         de         objeto         direto.

b) Todas         as         ações         do         período         enunciam         ideias
contínuas         do         pretérito         mais-que-perfeito         do         modo
indicativo.

c) Está         escrito         na         terceira         pessoa,         representada         pelo
pronome         pessoal         do         caso         reto,         feminino         singular.

d) O         período         é         formado         por         uma         oração         principal         e
duas         coordenadas.

Questão 02

Marque         o         que         NÃO         se         comprova         na         frase:         "A         árvore
que         pensava         bastante".

a) O         verbo         "pensava"         enuncia         ideia         no         pretérito
imperfeito         do         modo         indicativo.

b) Artigo         definido         seguido         de         substantivo
concordando         em         gênero         e         em         número.

c) O         termo:         "Que"         é         pronome         relativo;         o         advérbio
"bastante"         intensifica         a         ideia         do         verbo.

d) A         frase         está         escrita         com         verbo         na         segunda         pessoa
do         singular.

Questão 03

Analise         as         informações         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)
falso.

I.A         palavra         "deferência"         quer         dizer:         "atenção         às
necessidades         ou         aos         assuntos         de         outrem,
preocupação,         zelo".
II.O         (2º§)         inicia         com         uso         de         ênclise,         o         (4º§)         inicia         com
conjunção         que         tem         o         mesmo         sentido         de         "porém",
"contudo"         e         "todavia".
III.Na         formação         do         período:         "Ela         se         entusiasmou,
cresceu,         agigantou-se"         há         vírgulas         separando
orações         que         se         coordenam,         exemplificando         uso         de
gradação         crescente.
IV.O         texto         é         narrativo         e         exemplifica         a         arte         literária,
tem         como         personagem         central         um         ser         vivo         irracional,
e         a         função         da         linguagem         predominante         é         "poética".

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

a) F,         V,         F,         V.
b) V,         F,         V,         F.
c) V,         V,         V,         V.
d) V,         F,         F,         V.

Questão 04

Marque         o         que         NÃO         se         comprova         no         período:         "Fez-lhe
bem         a         deferência         e         ela         ficou         satisfeita".

a) O         advérbio         "bem"         é         antônimo         de         "mal";
"deferência"         é         substantivo,         polissílabo         paroxítono.

b) O         verbo         é         de         primeira         conjugação         e         enuncia         ideia
do         pretérito         perfeito         do         indicativo.

c) O         adjetivo         "satisfeita"         é         uniforme         e         tem         função
sintática         de         objeto         direto.

d) O         pronome:         "lhe"         é         oblíquo         e         tem         função         sintática
de         objeto         indireto.

Questão 05

Sobre         o         período:         "A         árvore         queria         satisfazer         os
homens         por         julgá-los         seus         benfeitores,         e         parou         de
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crescer",         analise         as         informações         com         (V)         verdadeiro
ou         (F)         falso.

(__)Uma         das         orações         do         período         está         escrita         com         um
verbo         na         forma         nominal         do         infinitivo,         seguido         de
consoante         de         ligação         e         pronome         oblíquo,         com         função
sintática         de         objeto         direto.
(__)Os         verbos         da         locução:         "queria         satisfazer"         são         de
segunda         conjugação.
(__)As         expressões:         "os         homens"         e         "seus         benfeitores"
exemplificam         concordâncias         nominais.
(__)Dentre         os         elementos         da         comunicação         do         texto,
podemos         citar:         o         "emissor"         é         o         autor         do         texto,         o
"receptor"         é         o         leitor         do         texto.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

a) V,         V,         F,         V.
b) V,         F,         V,         V.
c) F,         V,         V,         F.
d) V,         V,         V,         V.

Questão 06

Marque         a         alternativa         com         informação         CORRETA.

a) O         pronome         indefinido:         "ninguém"         é         variável         em
gênero         e         em         número,         os         termos:         "galhos",
"cresceu",         "praça"         e         "centro"         são         escritas         com
dígrafo.

b) Os         verbos:         "houve"         e         "pensava"         são         irregulares         de
segunda         conjugação.

c) O         feminino         de         "homens"         é         "mulheres"         formado
pelo         processo         da         heteronímia.

d) O         período:         "Aí         vieram         os         homens         e         podaram         seus
galhos",         está         escrito         com         um         substantivo         que
concorda         com         um         adjetivo         no         masculino         plural.

Questão 07

Sobre         os         componentes         do         texto,         marque         a         alternativa
com         afirmação         INCORRETA.

a) O         período:         "Aí         vieram         os         homens         e         podaram         seus
galhos",         é         composto         por         coordenação         aditiva,         a
palavra         "aí"         é         advérbio         de         lugar         dissílabo         oxítono.

b) O         (2º§)         inicia         com         verbo         no         pretérito         perfeito         do
modo         indicativo,         enunciando         ideia         concluída         no
passado.

c) A         frase:         "E         não         parava         de         pensar",         enuncia         ideia
negativa.

d) A         árvore         que         pensava         pedia         orientações         aos
homens         que         cuidavam         dela.

Questão 08

Marque         o         período         com         ideias         que         revelam         a
satisfação         da         árvore.

a) "Ela         se         entusiasmou,         cresceu,         agigantou-se".
b) "E         pensava         muito".
c) "Fez-lhe         bem         a         deferência".
d) "Houve         uma         árvore         que         pensava".

Questão 09

Sobre         a         composição         do         texto,         analise         as         informações
seguintes:

I.Existe         uma         forte         crítica         à         árvore         somente         porque         ela
embute         tudo         o         que         pensa.
II.O         verbo         "houve"         no         início         do         (1º§)         é         impessoal         e
pede         objeto         direto.
III.Há         elementos         textuais         que         comprovam         o
desrespeito         do         homem         à         natureza,         mostrado         quando
ele         amputa         os         galhos         da         árvore         e         prejudica         o
crescimento         natural.
IV.O         fato         de         a         árvore         ser         pensante         comprova         que         ela
quer         tomar         o         lugar         do         homem.

Estão         CORRETAS:

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

Questão 10

Marque         a         série         formada         por         três         pronomes,         sendo         um
deles         pessoal         do         caso         reto.

a) Ela,         lhe,         seu.
b) Que,         ninguém,         para.
c) Outros,         se,         seus.
d) Se,         outra,         seu.
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Matemática/Raciocínio Lógico

Questão 11

Em         uma         casa         onde         moram         3         pessoas         são         gastos         291
litros         de         água         por         semana.         Mantendo         esta         média,         se
a         família         receber         a         visita         de         2         pessoas         durante         uma
semana,         quantos         litros         de         água         serão         gastos         neste
período?

a) Serão         gastos         582         litros         de         água.
b) Serão         gastos         485         litros         de         água.
c) Serão         gastos         873         litros         de         água.
d) Serão         gastos         1455         litros         de         água.

Questão 12

Uma         maratona         foi         realizada         com         as         seguintes         regras:

-         A         pista         foi         dividida         em         duas,         um         lado         para         as
mulheres         e         outro         para         os         homens.
-         Na         pista         das         mulheres         havia         um         ponto         para
distribuição         de         água         a         cada         3         quilômetros.
-         Na         pista         dos         homens         havia         um         ponto         para
distribuição         de         água         a         cada         5         quilômetros.

A         quantos         quilômetros         da         largada,         os         pontos         de
distribuição         de         água         das         duas         pistas         estavam         no
mesmo         lugar?

a) A         3         quilômetros.
b) A         15         quilômetros.
c) A         5         quilômetros.
d) A         8         quilômetros.

Questão 13

Se         o         gráfico         das         funções         f(x)         =         2x         -         2         e         g(x)         =         -         x         +         7
se         cruzam         no         ponto         de         coordenada         x         =         3,         qual         é         o
valor         da         coordenada         y         no         ponto         onde         essas         retas         se
cruzam?

a) y         =         7
b) y         =         4
c) y         =         0
d) y         =         3

Questão 14

Uma         piscina         redonda         será         contornada         com         madeira,
formando         um         deck         ao         seu         redor.         De         acordo         com         as
medidas         dadas         na         ilustração         citado         abaixo,         quantos

metros         quadrados         de         madeira         serão         necessários
para         construir         este         deck?

a) Serão         necessários         23m²         de         madeira.
b) Serão         necessários         13m²         de         madeira.
c) Serão         necessários         17m²         de         madeira.
d) Serão         necessários         25m²         de         madeira.

Questão 15

Jucelino         colocou         um         lote         à         venda         por         R$         150.000,00
e         pediu         a         ajuda         de         seu         irmão         Jurandir         oferecendo-lhe
5%         de         comissão,         caso         ele         conseguisse         vender.
Quanto         Jurandir         receberá         de         comissão         caso         consiga
vendê-lo?

a) Jurandir         receberá         R$         5.000,00.
b) Jurandir         receberá         R$         15.000,00.
c) Jurandir         receberá         R$         7.500,00.
d) Jurandir         receberá         R$         12.500,00.

Conhecimentos Gerais

Questão 16

Conforme         a         Lei         Orgânica         do         Município,         marque         a
alternativa         CORRETA.

a) O         Município         de         Pedrão,         unidade         territorial         do
Estado         de         Alagoas,         pessoa         jurídica         de         direito
privado,         com         subordinação         política,         administrativa
e         financeira,         é         organizado         e         regido         pela         presente
Lei         Orgânica         e         demais         leis         que         adotar         na         forma         da
Constituição         Federal         e         da         Constituição         Estadual.

b) O         Município,         objetivando         integrar         a         organização,
planejamento         e         a         execução         de         funções         públicas
de         interesse         regional         comum,         pode         associar-se
aos         demais         municípios         limítrofes         e         ao         Estado.

c) São         Poderes         do         Município,         dependentes         entre         si,
o         Legislativo         e         o         Executivo.

d) O         Município         jamais         poderá         celebrar         convênios,
consórcios,         contratos         com         outros         municípios,         com
instituições         públicas         ou         privadas.
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Questão 17

O         início         da         Primavera         no         Japão         marca         um         período         de
encher         os         olhos:         o         pico         de         florescimento         das
cerejeiras,         que         leva         milhares         às         ruas         e         parques         do
país         para         observar         o         fenômeno,         que         dura         poucos
dias         e         é         reverenciado         há         mais         de         mil         anos.         Mas,         em
2021,         as         famosas         cerejeiras         brancas         e         rosas
floresceram         totalmente         em         26         de         março         em         Quioto,         a
data         mais         antecipada         em         12         séculos,         segundo
registros         da         Universidade         da         Prefeitura         de         Osaka
(embora         não         haja         registros         em         todos         os         anos).
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/04/05/japao-tem-florada-das-cerejeiras

-mais-cedo-em-12-mil-anos-veja-fotos.ghtml

Por         qual         motivo         a         floração         ocorreu         mais         cedo?

a) Influência         da         Covid-19.
b) Mudanças         na         adubação.
c) Nenhum         motivo         aparente.
d) Mudanças         climáticas.

Questão 18

No         dia         20/05/2021         foi         noticiado         que         um         iceberg         que
tem         3         vezes         o         tamanho         da         cidade         de         São         Paulo         se
separa         na         Antártica,         está         à         deriva         e         se         torna         o         maior
do         mundo.         Esse         iceberg         tem         cerca         de         170         km         de
comprimento         por         25         km         de         largura         e         área         total         de
4.320         km².         A         capital         paulista         tem         1.521         km².

(https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/05/20/iceberg-tres-vezes-maior-que-a-
cidade-de-sao-paulo-se-separa-na-antartica-esta-a-deriva-e-se-torna-o-maior-do

-mundo.ghtml)

O         que         é         um         iceberg?

a) Bloco         de         gelo.
b) Montanha.
c) Bloco         de         concreto.
d) Pedra.

Questão 19

Estados         brasileiros         anunciaram         na         manhã         do         dia
11/05/2021         a         suspensão         da         aplicação         de         uma         certa
vacina         contra         a         covid-19         em         grávidas         com
comorbidades.         São         Paulo,         Rio         de         Janeiro         e         Mato
Grosso         do         Sul         foram         os         primeiros         a         divulgar         a
mudança         no         calendário         de         imunização.         A         decisão         foi
logo         após         a         Agência         Nacional         de         Vigilância         Sanitária
(Anvisa)         emitir         recomendação         para         a         suspensão
imediata         desta         vacina         a         em         gestantes.         A         Nota
Técnica         foi         divulgada         após         o         monitoramento         de
reações         adversas         neste         grupo         de         pessoas.

Qual         é         esta         vacina?

a) Pfizer.
b) CoronaVac.
c) Astrazeneca.
d) Johnson.

Questão 20

Conforme         a         Lei         Orgânica         do         Município,         marque         a
alternativa         INCORRETA.

a) O         Município         proporcionará         aos         servidores,         homens
e         mulheres,         oportunidades         adequada         de
crescimento         profissional         através         de         formação         de
mão-de-obra,         aperfeiçoamento         a         reciclagem,
inclusive         para         habilitação         no         atendimento         à
mulher.

b) Nem         um         servidor         será         descriminado,         prejudicado,
ou         privilegiado         em         razão         de         religião,         convicções
políticas         ou         filosóficas,         deficiência         física,         por         ter
cumprido         pena,         nem         por         qualquer         particularidade
de         condição         social.

c) O         Município         não         garantirá         proteção         especial         à
servidora         pública         gestante.

d) Todo         servidor         que         se         aposentar         e         não         receber         do
órgão         previdencial         o         seu         salário         benefício
equivalente         ao         seu         nível         de         vencimento         no         serviço
municipal         terá         a         diferença         ressarciada         pelo         Poder
Municipal.

Questão 21

As         criptomoedas         enfrentam         dias         de         fortes         solavancos
no         mercado         financeiro.         As         moedas         digitais         perderam
quase         US$         1         trilhão         em         pouco         mais         de         uma         semana,
sendo         23%         de         queda         no         dia         19/05/2021.         No         dia
20/05/2021,         porém,         elas         iniciam         uma         recuperação         e
já         apresentam         alta         de         14%.
https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/05/20/

Qual         a         criptomoeda         mais         famosa?

a) Real.
b) Bitcoin.
c) Dólar.
d) PicPay.

Questão 22

Conforme         a         Lei         Orgânica         do         Município,         marque         a
alternativa         CORRETA.
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a) Será         considerado         eleito         Prefeito,         o         candidato         que
obtiver         a         maioria         absoluta         de         votos         não
computados         os         em         branco         e         os         nulos.

b) Nenhum         Servidor         Público         Municipal         tem         direito         de
greve.

c) O         Servidor         Público         Municipal         perderá         o         cargo         por
motivo         de         disciplina,         na         primeira         advertência.

d) O         mandato         dos         Vereadores         é         de         oito         anos.

Questão 23

Uma         Comissão         Parlamentar         de         Inquérito         investiga
neste         momento         as         ações         do         governo         federal         no
combate         à         pandemia         e,         para         isso,         tem         ouvido
autoridades,         empresários         e         outros         profissionais
envolvidos         nestes         esforços.         Conforme         os
depoimentos         vão         se         desenrolando,         mais         pessoas         são
convocadas         como         testemunhas         e         convidadas,         para
prestar         esclarecimentos         aos         senadores.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57166112

Como         está         sendo         chamada         essa         Comissão
Parlamentar         de         Inquérito?

a) CPI         da         Covid.
b) CPI         da         pandemia.
c) CPI         da         saúde.
d) CPI         da         vacina.

Questão 24

Promover         os         ________________         é         valorizar         a
participação         desses         corajosos         vaqueiros         na         luta         pela
independência         da         Bahia         e         consequentemente         do
Brasil.         A         figura         do         vaqueiro,         elemento         humano         que
caracteriza         a         identidade         de         um         povo         brasileiro,
principalmente         o         nordestino.         Geralmente         associado         a
homem         rude,         bruto,         desprovido         de         sentimento,         no
entanto         possui         sentimento,         desmistificando         esse
estereótipo,         revelando         o         lado         romântico         e         a
sensibilidade         do         vaqueiro.

Marque         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         a         lacuna.

a) Encourados         de         Pedrão.
b) Agentes         de         Pedrão.
c) Servidores         de         Pedrão.
d) Vivendos         de         Pedrão.

Questão 25

Jairo         Souza         Santos,         conhecido         como         Dr.         Jairinho         é
acusado         de         matar         o         enteado         Henry         Borel.         Henry

chegou         morto         a         um         hospital         da         Zona         Oeste         do         Rio         na
madrugada         do         dia         8         de         março,         com         hemorragia         e
edemas         pelo         corpo.         Este         crime         causou         muita
comoção         em         todo         o         Brasil,         devido         os         fatos
apresentados         pela         mídia.

Quem         era         Dr.         Jairinho?

a) Administrador         e         deputado.
b) Médico         e         vereador.
c) Advogado         e         deputado.
d) Engenheiro         e         vereador.

Conhecimentos Específicos

Questão 26

Sobre         o         processo         de         esterilização         e
descontaminação         é         CORRETO         afirmar         que:

a) Os         instrumentos         clínicos         devem         ser
descontaminados         uma         vez         por         semana.

b) Após         cada         atendimento         o         equipo         deve         ser
esterilizado         com         álcool         70%.

c) Os         instrumentos         tidos         como         descartáveis         não
devem         passar         por         processo         de         esterilização         mais
de         3         vezes.

d) Os         instrumentais         odontológicos         devem         ser
esterilizados         após         o         uso         em         cada         paciente.

Questão 27

A         respeito         dos         instrumentais         odontológicos,         assinale
a         alternativa         CORRETA.

a) Lima         endodôntica         é         empregada         em         raspagens
subgengivais.

b) Seringa         carpule         é         utilizada         para         procedimentos
anestésicos.

c) Seringa         de         elastômero         é         usada         apenas         para
aplicação         de         amalgama.

d) Lima         de         osso         é         o         instrumento         crucial         no
tratamento         de         canal.

Questão 28

A         placa         bacteriana         é         bastante         comum,         o         controle         da
placa         é         simples         e         depende         principalmente         da
cooperação         do         paciente.         São         meios         para         o         controle
da         placa,         EXCETO:
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a) Colutórios         e         enxaguantes         bucais.
b) Manutenção         periodontal         periódica.
c) Escovação         regular         e         uso         de         fio         dental.
d) Tratamento         endodôntico         dos         dentes         afetados.

Questão 29

Sobre         a         dentição         humana,         assinale         a         alternativa
CORRETA.

a) A         dentição         permanente         compreende         28         dentes,         e
a         decídua         apenas         22.

b) A         dentição         permanente         compreende         28         dentes,         e
a         decídua         apenas         16.

c) A         dentição         permanente         compreende         32         dentes,         e
a         decídua         apenas         20.

d) A         dentição         permanente         compreende         30         dentes,         e
a         decídua         apenas         20.

Questão 30

O         código         de         ética         odontológico,         tem         como         função
inibir         algumas         ações,         que         possam         ferir         a         relação
entre         os         profissionais         de         saúde         e         o         paciente         ou
mesmo         entre         si.         Assinale         a         alternativa         a         seguir         que
não         expressa         uma         conduta         ética         por         parte         dos
profissionais.

a) Denegrir         a         imagem         dos         profissionais         que         atuem
em         unidades         diferentes         da         sua.

b) Resguardar         o         sigilo         de         dados         dos         pacientes,
mesmo         quando         é         um         conhecido.

c) Manter         uma         relação         de         respeito         entre         os
profissionais         atuantes         na         área.

d) Evitar         que         a         odontologia         seja         praticada         de         forma
insalubre.
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