
INSTRUÇÕES:

CARGO:

NÍVEL SUPERIOR

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

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 e da etiqueta afixada na sua carteira.

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.

05

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.

06

01

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.
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«Sem lutas não haverá vitória, sem incentivo não haverá vontade.»
Monik Milanezi



PÁGINA 02

PORTUGUÊS
01ª QUESTÃO
Leia o trecho abaixo e, após analisar as proposições que o seguem, 
assinale a alternativa CORRETA.

TEXTO 1

No TEXTO 1:

I- “Com o qual quase se afogou” é uma oração adjetiva que 

amplia o sentido da expressão “vestido pesado”.

II- Pedro Álvares Cabral é o sujeito dos verbos desembarcasse, 

jogasse, tirasse e nascesse.

III- A oração principal desse longo período composto corresponde 

ao trecho “E se [...] desembarcasse no Brasil a navegadora e 

capitã-mor da Armada Geral, Isália I [...]” e essa oração 

apresenta uma condição hipotética a respeito das 

circunstâncias da chegada dos portugueses ao Brasil.

IV- Os termos destacados em “só que diferente” e “mesmo que 

estivesse chovendo”, têm valor concessivo em relação aos 

termos aos quais se referem, sendo estes, respectivamente, 

“Caminho das Índias” e “achasse outro final”.

Estão CORRETAS apenas

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

b) II, III e IV. e) I e IV.

c) III e IV.

PORTUGUÊS
02ª QUESTÃO

No TEXTO 2, abaixo, o autor problematiza a definição tradicional de 

sinonímia como “igualdade de significados”, através das correlações 

entre as palavras velho e idoso.

TEXTO 2

Identifique o trecho no qual a substituição da palavra destacada, pela 

palavra “idoso(a)”, seria possível e NÃO provocaria alteração no 

sentido do texto:

a) “EURICÃO – Venham! Rá, rá! Então vocês queriam roubar o velho 

Euricão Árabe, hein? Euricão Engole-Cobra! Pois sim! Mas, se eu 

não cuido, as cobras é que vão me engolir.” (Trecho de “O santo e a 

porca”, de Ariano Suassuna, p. 41).

b) “Olhando seus cabelos tão bonitos, Beijo suas mãos e digo: Meu 

querido, meu velho, meu amigo” (Erasmo Carlos e Roberto Carlos, 

1979).

c) “E quando a gente foi criar a família, além de ela ser real, que tem as 

coisas chatas, brigas, diferenças de idade, que tivesse também 

humor, que saiba levar a vida com humor, porque isso vai criar uma 

simpatia maior para nossa marca. (...) Porque em geral a margarina é 

vendida para a dona-de-casa, nos seus quarenta ou cinquenta anos, e 

a imagem da velha que ela gostaria de ser é continuar como ela é, 

continuar jovem ou até mais. Então, a nossa velha do filme é uma 

velha bem moderna, tanto que ela tem namorado. [...]” (Depoimento 

de um publicitário, no artigo “O velho na Propaganda”, de Guita 

Grin Debert, publicado na Revista Cad. Pagu n. 21, 2003.).

d) “O velho era magro e seco, com profundas rugas na parte de trás do 

pescoço. As manchas castanhas do benigno cancro da pele que o sol 

provoca ao reflectir-se no mar dos trópicos viam-se-lhe no rosto. 

Tudo nele e dele era velho, menos os olhos, que eram da cor do mar e 

alegres e não vencidos.” (Trecho de “O velho e o Mar”, Ernest 

Hemingway, p. 03, disponível em http://bibliotecadigital.puc-

campinas.edu.br/services/e-books/).

e) “Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela 

passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco 

atrás da lambreta. O pessoal da Alfândega — tudo malandro velho 

— começou a desconfiar da velhinha [...]” (Trecho de “A velha 

contrabandista”, Stanislaw Ponte Preta. In: Para gostar de ler, vol 8, 

Ática, 1991, p. 17).

“E se, ao invés de Pedro Álvares Cabral, desembarcasse 

no Brasil a navegadora e capitã-mor da Armada Geral, 

Isália I, que ao ouvir o primeiro grito de terra à vista, dado 

em uníssono por suas 1.500 marinheiras, se jogasse ao 

mar e, nadando em direção à praia, lá tirasse seu vestido 

pesado, com o qual quase se afogou, e experimentasse 

diante das índias, em troca dos espelhos, penas de 

pássaros sobre seu corpo nu – os índios de tocaia só 

observando o bafafá – e, apesar de ninguém falar a língua 

de ninguém, nascesse a amizade entre os povos, o 

juramento pela manutenção do paraíso e a felicidade das 

portuguesas, que finalmente teriam encontrado o 

Caminho das Índias, o caminho da riqueza material e 

espiritual, espécie de caminho de Santiago de 

Compostela, só que diferente, onde a infinita diversidade 

cultural fosse o prêmio máximo da existência e o poema 

de Oswaldo de Andrade achasse outro final, mesmo que 

estivesse chovendo? Quando o português chegou/ 

Debaixo duma bruta chuva/ Vestiu o índio/ Que pena” / 

Fosse uma manhã de sol/ O índio tinha despido/ O 

português (Erro de Português, Oswald de Andrade) [...]” 

(Trecho de “A Rainha Louca”, Clarice Niskier. In: 

Revista da Cultura, Abril de 2017, p. 42, grifos da 

autora).

IDOSOS

No dia do meu aniversário de 69 anos, escrevi uma crônica 

com o título “Fiquei velho” ... Eu estava feliz quando escrevi. 

Mas minha crônica provocou protestos. Muitos velhos não 

gostam de ser chamados de “velhos”. Querem ser chamados 

de “idosos”. [...] “Idoso” é a palavra que a gente encontra em 

guichês de supermercado e banco: fila dos idosos, 

atendimento preferencial. Recuso-me a ser definido por 

supermercados e bancos. “Velho”, ao contrário, é palavra 

poética, literária.

(Alves, Rubem. In: Quarto de Badulaques. São Paulo: 

Parábola, 2003, p. 74)
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PÁGINA 03

INFORMÁTICAINFORMÁTICA

03ª QUESTÃO

O uso excessivo de orações intercaladas e/ou subordinadas num período composto pode dificultar a leitura do texto. Uma solução possível 

é a subdivisão de um período composto longo, em períodos simples ou mais curtos. Assinale a alternativa que apresenta a proposta de 

reescrita que melhor adapta o início do TEXTO 1, a fim de diminuir a quantidade de orações intercaladas e subordinadas presentes num 

mesmo período, mas mantendo o cumprimento às normas gramaticais e o sentido global do texto.

a) “E se, ao invés de Pedro Álvares Cabral, desembarcasse no Brasil a navegadora e capitã-mor da Armada Geral, Isália I? E se ela, ao 

ouvir o primeiro grito de terra à vista, dado em uníssono por suas 1.500 marinheiras, se jogasse ao mar e, nadando em direção à praia, lá 

tirasse seu vestido pesado, com o qual quase se afogou, e experimentasse diante das índias, em troca dos espelhos, penas de pássaros 

sobre seu corpo nu – os índios de tocaia só observando o bafafá? E se, apesar de ninguém falar a língua de ninguém, nascesse a amizade 

entre os povos, o juramento pela manutenção do paraíso e a felicidade das portuguesas? Estas finalmente teriam encontrado o Caminho 

das Índias, o caminho da riqueza material e espiritual, espécie de caminho de Santiago de Compostela, só que diferente. [...]”

b) “E se, ao invés de Pedro Álvares Cabral, desembarcasse no Brasil a navegadora e capitã-mor da Armada Geral, Isália I? Que ao ouvir o 

primeiro grito de terra à vista, dado em uníssono por suas 1.500 marinheiras, se jogasse ao mar e, nadando em direção à praia, lá tirasse 

seu vestido pesado, com o qual quase se afogou. E experimentasse diante das índias, em troca dos espelhos, penas de pássaros sobre seu 

corpo nu – os índios de tocaia só observando o bafafá – e, apesar de ninguém falar a língua de ninguém, nascesse a amizade entre os 

povos, o juramento pela manutenção do paraíso e a felicidade das portuguesas, que finalmente teriam encontrado o Caminho das Índias, 

o caminho da riqueza material e espiritual, espécie de caminho de Santiago de Compostela, só que diferente.  [...]”

c) “E se, ao invés de Pedro Álvares Cabral, desembarcasse no Brasil a navegadora e capitã-mor da Armada Geral? Isália I, que, ao ouvir o 

primeiro grito de terra à vista, dado em uníssono por suas 1.500 marinheiras, se jogasse ao mar. E, nadando em direção à praia, lá tirasse 

seu vestido pesado, com o qual quase se afogou. E experimentasse diante das índias, em troca dos espelhos, penas de pássaros sobre seu 

corpo nu – os índios de tocaia só observando o bafafá. [...]”

d) “E se, ao invés de Pedro Álvares Cabral, desembarcasse no Brasil a navegadora e capitã-mor da Armada Geral, Isália I, que, ao ouvir o 

primeiro grito de terra à vista, dado em uníssono por suas 1.500 marinheiras. Se jogasse ao mar e, nadando em direção à praia, lá tirasse 

seu vestido pesado, com o qual quase se afogou, e experimentasse diante das índias, em troca dos espelhos, penas de pássaros sobre seu 

corpo nu. Os índios de tocaia, só observando o bafafá. E, apesar de ninguém falar a língua de ninguém, nascesse a amizade entre os 

povos. [...]”

e) “E se, ao invés de Pedro Álvares Cabral, desembarcasse no Brasil a navegadora. A capitã-mor da Armada Geral, Isália I, que, ao ouvir o 

primeiro grito de terra à vista, dado em uníssono por suas 1.500 marinheiras. Se jogasse ao mar e, nadando em direção à praia, lá tirasse 

seu vestido pesado, com o qual quase se afogou, e experimentasse diante das índias, em troca dos espelhos, penas de pássaros sobre seu 

corpo nu – os índios de tocaia só observando o bafafá – e, apesar de ninguém falar a língua de ninguém, nascesse a amizade. E se entre os 

povos, o juramento pela manutenção do paraíso e a felicidade das portuguesas, que finalmente teriam encontrado o Caminho das Índias, 

o caminho da riqueza material e espiritual, espécie de caminho de Santiago de Compostela. [...]”

04ª QUESTÃO

As proposições a seguir são manchetes veiculadas pelo Jornal Correio Braziliense. Identifique quais delas apresentam ocorrência de 

ambiguidade na sua construção:

I- “São Paulo quebra invencibilidade do Cruzeiro em casa”.

II- “Mãe é condenada por matar recém-nascido em crise no pós-parto”.

III- “Mãe que jogou bebê no lago é denunciada por homicídio qualificado”.

IV- “Polícia entra em confronto com manifestantes contra a Copa do Mundo”.

a) Apenas II e III.

b) Apenas I, III e IV.

c) Apenas I, II e IV.

d) Apenas I e IV.

e) I, II, III e IV.
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PÁGINA 04

05ª QUESTÃO

Respostas evasivas podem ser utilizadas pelo falante para omitir informações ao seu interlocutor ou para disfarçar sua ausência de 

conhecimento a respeito do assunto. Considere o Texto 3, a seguir:

TEXTO 3

As expressões que contribuem para deixar o TEXTO 3 vago e, por isso, impreciso são

a) “envolvimento com corrupção”, “maio do ano passado”, “presidente do Senado”.

b) “ex-mulher do prefeito de São Paulo”, “processo de impeachment de Pitta”, “receberam dinheiro”.

c) “envolvimento com corrupção”, “processo de impeachment de Pitta”, “liberar pagamentos”.

d) “ex-mulher do prefeito de São Paulo”, “presidente do Senado”, “empreiteira OAS”.

e) “envolvimento com corrupção”, “todos os vereadores”, “receberam dinheiro”.

06ª QUESTÃO
aNo enunciado “Nós vamos encontrá-lo, para que ele responda pelos crimes que ele está sendo acusado” (policial, em entrevista ao JPB 1 . 

Edição – 05/07/2015), registra-se um desvio da norma gramatical em relação:

a) à regência verbal.

b) à regência nominal.

c) à concordância nominal.

d) à concordância verbal.

e) ao uso do preposição para.

07ª QUESTÃO

Considere o seguinte fragmento, a respeito da personagem Macabéa: 

“Há os que têm. E há os que não têm. É muito simples: a moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo: não tinha. Se der para me 

entenderem, está bem. Se não, também está bem. Mas por que trato dessa moça quando o que mais desejo é trigo puramente maduro e ouro 

no estio?” (A hora da estrela, Clarice Lispector, 1977, p. 40).

A respeito da regência do verbo TER, no fragmento acima, é CORRETO afirmar que

a) é classificado como verbo intransitivo pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, portanto, seu uso nesse texto está de acordo com essa 

classificação e não se mostra um recurso expressivo para destacar as características da personagem descrita.

b) é classificado como verbo transitivo direto pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, mas nesse texto funciona como intransitivo, o que 

reforça as características da personagem descrita.

c) é classificado como verbo transitivo direto pela Nomenclatura Gramatical Brasileira e por isso seu uso nesse texto pode ser considerado 

um erro, provavelmente advindo da ausência de revisão final.

d) é classificado como verbo transitivo indireto pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, portanto, seu uso nesse texto está de acordo 

com essa classificação e por isso mesmo se mostra um recurso expressivo para destacar as características da personagem descrita.

e) é classificado como verbo bitransitivo pela Nomenclatura Gramatical Brasileira e por isso seu uso nesse texto está em desacordo com 

essa classificação, por não apresentar o complemento indireto que é exigido pelo verbo, fato este que dificulta a compreensão.

“Niceia Pitta, ex-mulher do prefeito de São Paulo, Celso Pitta, acusou ontem, em entrevista ao Jornal Nacional da Rede 

Globo, o ex-marido de envolvimento com corrupção. Segundo ela, todos os vereadores que votaram contra o processo de 

impeachment de Pitta, em maio do ano passado, receberam dinheiro, intermediado pelo Secretário de Governo, Carlos 

Augusto Meimberg. A ex-mulher de Pitta também acusou o presidente do senado, Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), de 

pressionar o prefeito para liberar pagamentos para empreiteira OAS. [...] (Jornal do Commércio, 11/03/2000).
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PÁGINA 05

08ª QUESTÃO

O Texto 4, exposto abaixo, corresponde ao trecho de um diálogo oral, numa interação espontânea entre crianças. 

TEXTO 4

A função exercida pela palavra “aí”, nas ocorrências em destaque, é, respectivamente de

a) conjunção aditiva, conjunção adversativa, advérbio de lugar.

b) advérbio de lugar, advérbio de lugar, advérbio de lugar.

c) conjunção aditiva, advérbio de lugar, elemento coesivo.

d) preposição, conjunção aditiva, advérbio de lugar.

e) elemento coesivo, elemento coesivo, elemento coesivo. 

09ª QUESTÃO

A linguagem utilizada na construção de textos é um dos aspectos a ser observado para que um texto esteja adequado às suas condições de 

produção (que envolvem, entre outros aspectos, o objetivo do texto, o público a que ele se destina, o suporte no qual circulará, o assunto a 

ser abordado e o grau de conhecimento compartilhado entre os interactantes). Considerando essas informações, avalie os trechos a seguir, 

extraídos de uma bula de medicamento, marcando a segunda coluna de acordo com a primeira:

A sequência CORRETA, resultante da correlação entre as colunas, é

a) 2, 1, 2, 1, 2. d) 2, 2, 1, 1, 1.

b) 1, 2, 2, 1, 2. e) 1, 1, 2, 2, 2.

c) 2, 1, 1, 2, 1.

10ª QUESTÃO

Em “Caso haja exposição intensa ao sol [...] é aconselhável a utilização de um bloqueador solar [...]. Após o clareamento da pele, deve-se 

proteger as áreas tratadas da radiação solar, [...] a fim de prevenir a repigmentação das áreas cutâneas tratadas.”

Os trechos destacados expressam, respectivamente,

a) condição e finalidade. d) causa e finalidade.

b) concessão e explicação. e) concessão e causa.

c) condição e explicação.

Criança 1 – como consertaram?

Criança 2 – consertando

Criança 1 – muito fácil é só tirar a tampa e depois botar de novo

Criança 2 – é só tirar isso aqui:

Criança 1 – quedê... com que chave?

Criança 2 – com a: que tinha lá... num foi não Ana?

Criança 1 – foi aí: tirar os parafusos aqui sabe? aí depois abrir aí tira as pilhas aí bota de novo pronto.
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1. Informações ao paciente 
2. Informações técnicas 

(    ) “[...] é indicado no clareamento gradual de melasmas ou cloasmas (manchas acastanhadas 
provocadas pelo sol ou por fontes artificiais de irradiação) [...] e em condições nas quais 
ocorrem hiperpigmentação cutânea por produção excessiva de melanina” 

(    )  “Aplicar uma fina camada do produto na área a ser tratada, duas vezes ao dia [...]” 
(    )  “[...] é um produto na forma de gel aquoso que auxilia na prevenção da repigmentação da 

pele tratada, que pode ser causada pela exposição da pele clareada à radiação solar 
ultravioleta.” 

(    )  “Assim, uma vez que a melanogênese é afetada pela ação da hidroquinona quando aplicada 
topicamente, ocorre a interrupção da formação de melanina e subsequente clareamento 
reversível da pele.” 

(    )  “[...] o efeito inibitório da hidroquinona na melanogênese seria o resultado de uma 
competição eficaz da mesma com a tirosina pela enzima tirosinase.” 
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PÁGINA 06

11ª QUESTÃO

Leia o Texto 5, a seguir, e responda o que se pede.

TEXTO 5

A respeito do percurso argumentativo do Texto 5, é CORRETO afirmar que

a) a autora inicia o texto definindo termos, para, em seguida, apresentar os depoimentos de Lilian Pacce e Brunno Almeida que se valem 

dos mesmos argumentos para defender o papel da moda agender na sociedade atual.

b) a autora inicia o texto definindo termos, para, em seguida, apresentar os depoimentos de Lilian Pacce e Brunno Almeida que, 

respectivamente, corroboram e problematizam o papel da moda agender na sociedade atual.

c) a autora inicia o texto caracterizando o que seria moda e moda agender, devido à falta de obviedade na definição desses conceitos, e 

apresenta o depoimento de Brunno Almeida para defender a ideia de que a moda agender não tem papel social relevante na quebra de 

padrões.

d) a autora inicia o texto caracterizando o que seria moda e moda agender, devido à falta de obviedade na definição desses conceitos, e 

apresenta o depoimento de Lilian Pacce para contrariar a ideia de que a moda agender tem papel social relevante na quebra de padrões.

e) a autora inicia o texto apresentando um panorama histórico a respeito dos termos moda e moda agender, em seguida recupera dois 

depoimentos que contradizem a tese de que a moda agender tem papel social relevante na quebra de padrões.

12ª QUESTÃO

Ainda sobre o TEXTO 5, pode-se afirmar que

a) a relação título-texto é contraditória, pois os argumentos apresentados revelam o quanto o modo de vestir não representa 

necessariamente o estilo de vida e/ou o gênero dos indivíduos.

b) a relação título-texto é contraditória, uma vez que a moda agender não permite que seja construída uma imagem precisa da pessoa que a 

utiliza.

c) a relação título-texto é complementar,  uma vez que a moda agender não permite que seja construída uma imagem precisa da pessoa que 

a utiliza.

d) a relação título-texto é complementar, uma vez que reforça a ideia de que a moda costuma ser utilizada para construir imagens a respeito 

das pessoas e acompanha mudanças ocorridas na sociedade.

e) a relação título-texto é complementar, pois os argumentos apresentados revelam o quanto o modo de vestir está dissociado da 

“liberdade de ser o que se é”.

Diga como andas que te direi quem és

Saia, calça, maiô, bermuda, salto, sapato, homem, cintura, silhueta, cabelo, eu, tu, eles, elas, elxs. Se a moda é moda, ela vai abarcar 

todos os substantivos e pronomes acima e mais um pouco. Óbvio? Nem para todo mundo. [...]

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, moda é: “O uso passageiro que rege, de acordo com o gosto do momento, a 

maneira de viver, de vestir, etc; o modo de vestir; modo, costume, vontade.” Se seguirmos essa definição, provavelmente 

conseguiríamos apontar algumas tendências do universo fashion que nos regem por agora. Uns diriam algumas cores da estação, outros 

citariam os cortes e costuras do momento, e nós, com certeza, comentaríamos sobre gênero. Sim, para quem ainda não entendeu, 

estamos falando sobre a moda agender, genderless ou gender-bender.

Apesar de um grande panorama histórico que levou a moda agender a existir, seu auge aconteceu em 2015, quando Alessandro Michele 

assumiu a linha criativa da Gucci e apresentou na temporada de inverno da Europa uma coleção misturando modelagens e silhuetas até o 

público não conseguir identificar o gênero de cada um dos modelos que entrasse na passarela. A partir daí, o universo da moda abriu 

espaço total para que essa desconstrução de padrão tomasse os holofotes das passarelas e da mídia. [...] 

A partir do fim do século 19, tornou-se quase impossível dissociar a revolução de costumes da moda. Hoje, quando os questionamentos 

acerca dos padrões da sociedade patriarcal estão cada vez mais pungentes, a moda agender é um dos maiores gritos que a sociedade 

produz em relação à liberdade de ser o que se é. “Vivemos em uma época em que aceitar as diferenças – ou lutar pela igualdade – é 

impositivo. A moda reflete isso. [...] São convenções da cultura ocidental que estão sendo questionadas”, comenta Lilian Pacce.

Por ser algo que podemos considerar recente, tanto a luta pela liberdade de gênero como a moda agender ainda têm um longo caminho a 

ser trilhado até de que, de fato, alguns padrões sejam quebrados. No entanto, já se questiona qual é o papel dessa moda em nossa 

sociedade atual. “A moda agender, por ser muito recente, ainda não respondeu 'de qual lado está'. [...] trata-se de perguntar: quais 

gêneros, eles também construídos cultural e socialmente, estão sendo revisitados na composição de determinado vestuário?”, questiona 

Brunno Almeida.

Sendo ainda uma ponta do iceberg a respeito da liberdade, a moda vem ganhando força como uma das principais armas contra o 

preconceito e a intolerância.

(Renata Vomero, In: Revista da Cultura, abril/2017, p. 37-41. Grifos da autora)
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13ª QUESTÃO

Considere o TEXTO 6, abaixo:

TEXTO 6

O Texto 6 circulou recentemente pelas redes sociais. A respeito do emprego do verbo CURTIR, nessa publicação, é CORRETO 

afirmar que

a) está inadequado, uma vez que a grafia do verbo curtir, tal qual apresentada, corresponde ao seu emprego no pretérito perfeito, e esse 

tempo não expressa com precisão a ação a ser realizada pela amiga mencionada no texto.

b) está adequado, uma vez que a grafia do verbo curtir pode ser feita dessa maneira, independentemente do seu emprego em tempos 

verbais distintos, como pretérito perfeito e presente, pois ambos os tempos expressam com precisão a ação a ser realizada pela amiga 

mencionada no texto.

c) está adequado, uma vez que a grafia do verbo curtir, tal qual apresentada, corresponde ao seu emprego no pretérito perfeito e esse tempo 

expressa com precisão a ação a ser realizada pela amiga mencionada no texto.

d) está inadequado, uma vez que a grafia do verbo curtir, tal qual apresentada, corresponde ao seu emprego no pretérito imperfeito e esse 

tempo não expressa com precisão a ação a ser realizada pela amiga mencionada no texto.

e) está inadequado, pois o verbo curtir deveria estar na sua forma de infinitivo, para expressar melhor a ação a ser realizada pela amiga 

mencionada no texto. 

14ª QUESTÃO

O mesmo uso do verbo CURTIR, realizado no TEXTO 6, pode ser observado em:

a) “Tô nem aí se você não curti nem compartilha minhas publicações... você já leu mesmo!”.

b) “Eu só curti pra você saber que eu estou vendo tudo”.

c) “Vai curti a página ou não?”.

d) “Ele disse que de agora em diante quer curti muito a vida”.

e) “Levei o couro pra curti, pra ver se ele durava mais”.

15ª QUESTÃO

Considere o enunciado a seguir: “Todas as crianças que leram Alice no País das Maravilhas aprenderam a questionar o mundo que as 

cerca”. 

Sobre este enunciado, é CORRETO afirmar que

a) o trecho que leram Alice no País das Maravilhas é uma oração substantiva completiva norminal e por isso deveria vir entre vírgulas.

b) o trecho que leram Alice no País das Maravilhas é uma oração adjetiva restritiva e por isso deveria vir entre vírgulas para garantir o 

efeito de sentido propiciado por esse tipo de oração.

c) o trecho que leram Alice no País das Maravilhas é uma oração adjetiva restritiva e a ausência de vírgulas nesse caso confirma o sentido 

construído a partir desse tipo de oração.

d) o trecho que leram Alice no País das Maravilhas é um aposto e por isso deveria vir entre vírgulas.

e) o trecho que leram Alice no País das Maravilhas é uma oração adjetiva explicativa e a ausência de vírgulas nesse caso confirma o 

sentido construído a partir desse tipo de oração.
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16ª QUESTÃO
Qual é a próxima figura da sequência abaixo?

a)  b) c)  d)  e) 

17ª QUESTÃO
Qual é o número que completa o quadro abaixo?

a) 67  d) 58   

b) 49    e) 55      

c) 47         

18ª QUESTÃO
Das cinco frases abaixo, quatro delas têm uma mesma característica lógica comum, enquanto uma dela NÃO tem essa característica. 
Aponte-a

a) escreva uma carta.  d) quem ganhou o jogo?

b) que belo rio!  e) existem muitos buracos nas estradas do Brasil.

c) um excelente livro de inglês.

19ª QUESTÃO
Assinale a alternativa que apresenta uma contradição.

a) Nenhum cozinheiro é vegetariano e algum vegetariano não é cozinheiro.

b) Todo cozinheiro é vegetariano e algum vegetariano não é cozinheiro.

c) Todo cozinheiro não é vegetariano e algum vegetariano é cozinheiro.

d) Algum cozinheiro é vegetariano e algum vegetariano não é cozinheiro.

e) Todo cozinheiro é vegetariano e algum cozinheiro não é vegetariano.

20ª QUESTÃO
Considere a seguinte tabela-verdade:

Qual das alternativas corresponde ao resultado da operação lógica?

a) V F V V     

b) V F V F 

c) V V F F

d) F F V V

e) F F F F

RACIOCÍNIO LÓGICO

 
1 1 2 3 
21 13 8 5 
34 ? 89 144 

987 610 377 233 

p q p ?  q ~p ~p  ?  q 

V 
V 
F 
F 

V 
F 
V 
F 

V 
F 
V 
V 

F 
F 
V 
V 

 
? 
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21ª QUESTÃO
Se José desviou dinheiro da campanha eleitoral, então ele cometeu um grave delito. Mas José não desviou dinheiro de campanha eleitoral. 
Logo, 

a) José não cometeu um grave delito.

b) alguém não desviou dinheiro da campanha eleitoral.

c) José cometeu um grave delito.

d) alguém desviou dinheiro da campanha eleitoral.

e) José desviou dinheiro da campanha eleitoral.

22ª QUESTÃO
Se os avôs de jogadores sempre são jogadores, então

a) os netos de não jogadores sempre são jogadores. 

b) os netos de não jogadores nunca são jogadores. 

c) os netos de jogadores sempre são jogadores.

d) os netos de jogadores nunca são jogadores.

e) os netos de jogadores quase sempre são jogadores.

23ª QUESTÃO
Ao fazer sua defesa, diante de uma juíza de direito, Ana declarou: Senhora juíza, eu sou uma grande mentirosa. Assim, a declaração de 
Ana à juíza é uma estrutura lógica que utiliza a figura

a) da ambiguidade. 

b) da metonímia. 

c) da antítese.

d) do paradoxo.

e) do pleonasmo.

24ª QUESTÃO
Analise as afirmativas abaixo.

I -  A parte sempre cabe no todo.

II - O amigo do meu amigo é meu amigo.

III -Uma odontóloga afirma que todas as odontólogas são mentirosas.

Do ponto de vista da lógica, é (são) sempre verdadeira(s) somente a(s) afirmativa(s):

a) I e II 

b) II 

c) III

d) I

e) I e III

25ª QUESTÃO

Em silogismos condicionais, o modo de se provar pela afirmação é chamado

a) Modus ponens.       

b) Condicional afirmativa.   

c) Condicional aditiva.

d) Modus tollens.

e) Proposição.
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26ª QUESTÃO

A Moldagem em Prótese Total Convencional deve ser realizada seguindo alguns critérios. Qual das alternativas abaixo NÃO se aplica a 

esses objetivos?

a) Realização da moldagem anatômica apenas com o objetivo de se obter um modelo para a confecção de uma moldeira individual.

b) Mínima deformação dos tecidos de suporte, pela aplicação da técnica adequada na moldagem anatômica.

c) Extensão correta da base da prótese, por meio do ajuste da moldeira individual, de acordo com as características anatomofisiológicas do 

paciente.

d) Vedamento periférico funcional, pela espessura e contorno adequados da borda da prótese.

e) Contato adequado da base da prótese com o rebordo, através da perfeita reprodução dos tecidos pelo material de moldagem.

27ª QUESTÃO

É de primordial importância o rigor técnico com o qual os Arcos de Oclusão superior e inferior de um paciente edêntulo devem ser 

elaborados, o que facilita a montagem dos dentes artificiais sob registro da dimensão vertical de oclusão (DVO). Com relação a esse 

assunto, indique a alternativa CORRETA:

a) Para se obter a DVO de um paciente totalmente edentado, inicia-se pela dimensão vertical de repouso, subtraindo-se 2 mm, que é a 

média recomendada e corresponde ao espaço funcional de pronúncia.

b) Para o método de Willis, a distância entre a comissura dos olhos e a comissura dos lábios é sempre igual à distância entre a base do nariz 

e o rebordo inferior da mandíbula, quando os roletes de mordida estão ajustados, o que equivale à DRV.

c) O espaço interoclusal é um espaço intermaxilar mantido em ação de pronúncia de sons sibilantes, em estado dinâmico.

d) Os arcos de oclusão registram a inclinação da curva de compensação e transversa (curvas de Von Spee e de Monson ou de Wilson).

e) No método fisiológico, para registrar a DVO do paciente, encosta-se este na cadeira, posicionando-o de forma a manter sua postura por 

si próprio e solicita-se que faça movimentos de deglutição para verificar se a mandíbula retorna à mesma posição.

28ª QUESTÃO

Durante a sessão clínica de instalação das Próteses Totais, espera-se que

a) ao serem introduzidas na boca do paciente, a própria oclusão dos dentes já faça a adaptação das próteses sem maiores esforços.

b) a retenção, de início, seja apropriada, já que a mucosa não sofre variação nos períodos diurnos e nem precisa se adaptar à prótese.

c) um profissional, ao adaptar próteses totais, verifique falhas de seu processamento, pois ainda terá tempo para corrigir.

d) o paciente deve seja informado de que as interferências fisiológicas dos músculos paraprotéticos não irão causar ferimentos na mucosa.

e) nos ajustes das bordas, o desgaste deve ser parcimonioso, não necessitando de polimento com escova e pedra-pomes.

29ª QUESTÃO

Os materiais odontológicos mais utilizados para a Moldagem Anatômica dos desdentados são o Alginato e a Godiva. Marque a alternativa 

INCORRETA:

a) Por ser um material à base de resina termoplástica, a godiva deve ser utilizada com o auxílio de um aparelho que mantém a água à 55 a 

60°C.

b) As moldagens com alginato que apresentam pequenas bolhas ou falhas poderão ser corrigidas com uma segunda moldagem, utilizando-

se um alginato mais fluido sobre a primeira.

c) Uma vez selecionada a moldeira de estoque, deve ser individualizada, especialmente na porção periférica, pois essa conduta faz com 

que o alginato seja levado a ocupar o espaço relativo ao fundo do vestíbulo.

d) A godiva pode ser útil para moldar rebordos edentados inferiores severamente reabsorvidos, pois possui grande capacidade de afastar a 

musculatura inserida no rebordo.

e) Por ser de fácil manipulação, produzir menores deformações aos tecidos de revestimento do rebordo e apresentar boa fidelidade de 

cópia, o alginato deve ser o material de escolha para a maioria dos casos.
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30ª QUESTÃO

A Moldagem Funcional em prótese total removível deve ser dividida em duas fases distintas, mas que se complementam: o vedamento 

periférico e a moldagem funcional propriamente dita. Assinale a sentença VERDADEIRA:

a) Para uma moldagem ser considerada funcional não é preciso que o vedamento periférico tenha sido executado de forma apropriada.

b) O principal objetivo do uso de uma moldeira individual está na determinação dos limites da área chapeável, de acordo com a fisiologia 

dos elementos anatômicos presentes.

c) A área de alívio, quando presente na moldeira individual, deve ser a maior possível e recobrir a área de suporte primário.

d) O vedamento periférico deverá ser confeccionado com godiva de alta fusão em bastão, que após a moldagem deverá se apresentar com 

espessura adequada, contorno arredondado, superfície fosca e sem rugosidades.

e) Após o término do vedamento periférico, tendo-se conseguido atingir a estabilidade e a retenção da moldeira, procede-se à moldagem 

final com um material de viscosidade alta que vai recobrir por completo a área interna da moldeira e a godiva.

31ª QUESTÃO

Em relação aos Sistemas da Prótese Parcial Removível, qual das assertivas abaixo está adequada?

a) Dentre os elementos constituintes do sistema de retenção e estabilização, têm-se os apoios, dispositivos capazes de manter a PPR em 

sua posição no arco, a despeito das forças cérvico-oclusais que atuam sobre ele no sentido de deslocá-lo.

b) O sistema de suporte ou de sustentação constitui o leito receptor do aparelho protético e é composto apenas por 3 elementos biológicos: 

os dentes remanescentes, a fibromucosa e o tecido ósseo alveolar.

c) Conectores menores estabelecem uma união direta entre o grampo e a sela ou barra, assegurando que as cargas mastigatórias, incidentes 

sobre os elementos artificiais, sejam transmitidas aos dentes suportes de maneira total e direta.

d) Há um relacionamento passivo da sela com a fibromucosa nos casos dos aparelhos removíveis de extremidade livre.

e) Os grampos são elementos estabilizadores responsáveis pelo princípio de fixação.

32ª QUESTÃO

Perante a sociedade, as Próteses Parciais Removíveis (PPRs) possuem a imagem de serem pouco eficientes, danosas aos dentes, periodonto 

e mucosa, além de pouco confortáveis e antiestéticas. Este negativismo, na maioria das vezes, é consequência de causas iatrogênicas, onde 

o profissional, por não saber planejar, delega esta função ao técnico de laboratório. Marque a resposta CORRETA:

a) Planos-guia muito pequenos são capazes de manter a trajetória de inserção, sem que a prótese perca a retenção, nem que haja o 

deslocamento para outra trajetória.

b) O exame radiográfico dos dentes suportes é prescindível para decidir qual será o desenho final da armação metálica da PPR.

c) O rebordo triangular e alto proporciona melhores qualidades biomecânicas de suporte, retenção física e estabilidade da PPR.

d) Nos casos de PPR de extremidade livre, a localização dos apoios determina o fulcro do movimento rotacional.

e) A seleção dos grampos deve considerar o fator estético, sempre se sobrepondo aos fatores biomecânicos.

33ª QUESTÃO

O Delineador é o principal instrumento utilizado para elaborar um planejamento de uma PPR com bases científicas e que respeite os 

princípios biomecânicos. Dentre as citações abaixo, marque a sentença FALSA:

a) O método de Roach é o mais fácil e utilizado, porém o mais empírico, baseado no princípio de que três pontos formam um plano.

b) O ângulo formado entre a haste vertical móvel e a área retentiva do dente é denominado de ângulo de divergência cervical.

c) O método seletivo de Applegate é o método mais científico, pois se baseia no equilíbrio das retenções, nos planos guia, nas 

interferências e na estética.

d) O método das Roth pode ser o método de eleição na determinação da trajetória de inserção nos casos em que se utilizam encaixes de 

precisão ou semiprecisão.

e) Os planos-guia proporcionam o princípio biomecânico de oposição ou reciprocidade do grampo e eliminam forças tangenciais nocivas 

aos dentes de suporte.
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34ª QUESTÃO

Nas alternativas abaixo, encontra-se uma que NÃO condiz com as partes constituintes do delineador e suas funções. Marque-a:

a) Facas e cinzéis são destinados à adequação das linhas equatoriais sobre o modelo diagnóstico e reduções nos padrões de cera de coroas 

ou de elementos fixos.

b) O dispositivo paralelizador é um acessório usado para os trabalhos de fresagem de peças protéticas.

c) A mesa analisadora é constituída da base e do suporte do modelo com garras ou furos, unidos entre si com a junta universal, que permite 

inclinações ântero-posteriores em relação à haste vertical móvel.

d) A haste vertical fixa está firmemente unida à plataforma, suporta o braço horizontal fixo ou móvel, e em algumas marcas comerciais é 

telescópica (extensível).

e) O braço horizontal pode ser rígido ou apresentar dois ou três segmento articulados entre si.

35ª QUESTÃO

O preparo de dentes é uma etapa do tratamento protético que consiste em reduzir a estrutura coronal por meio de desgastes seletivos de 

esmalte e dentina, na quantidade e forma predeterminadas, com a finalidade de criar espaço para que o material restaurador possa viabilizar 

a reabilitação da estética, forma e função de uma ou mais coroas dentárias. Assinale a questão CORRETA:

a) Quanto mais bem adaptada estiver a coroa, maior será a espessura da linha de cimento e a possibilidade de adesão de placa nessa região.

b) A retenção é obtida pelo contato das paredes internas da coroa com as superfícies do dente preparado, determinando uma área que 

propicia retenção friccional à prótese e que impede seu deslocamento no sentido gengivo-oclusal, quando é submetida à ação de forças 

oblíquas.

c) A forma do preparo deve prover resistência e estabilidade para minimizar a ação de forças de tração que incidem sobre a prótese e que 

podem causar rotação e deslocamento.

d) A rigidez estrutural é independente do tipo do material da infraestrutura, do tipo de término e da quantidade de desgaste dentário.

e) Posicionar o término cervical no nível da gengiva marginal não é recomendado, pois essa é a região que mais acumula placa.

36ª QUESTÃO

A obtenção de coroas provisórias deve preencher vários requisitos. Identifique nas alternativas abaixo aquela que representa uma limitação 

dessas coroas:

a) Maior facilidade de acúmulo de placa devido à rugosidade superficial da resina, o que favorece a instalação de inflamação gengival.

b) Não deve apresentar subcontorno ou sobrecontorno, para manter o tecido gengival saudável.

c) Deve recuperar o complexo dentinopulpar traumatizado durante o preparo dentário e impedir que o dente sofra agressões térmicas, 

químicas e mecânicas provenientes do meio bucal.

d) Deve restabelecer oclusão e os contatos proximais corretos, para evitar migrações e extrusões dentárias, e impactação alimentar.

e) Deve restabelecer estética - cor, forma contorno e posicionamento vertical e horizontal corretos – para que possa também servir como 

protótipo da Prótese Parcial Fixa definitiva.

37ª QUESTÃO

A escolha do cimento para a cimentação de uma coroa deve ser fundamentada na combinação estratégica entre as propriedades físicas, 

químicas e biológicas, associada ao desenho e à forma corretos dos preparos com finalidade protética, às características do substrato e do 

material restaurador e à higiene oral efetiva. Marque a resposta ERRADA:

a) Deve-se realizar jateamento com óxido de alumínio para criar retenções micromecânicas que favorecem a retenção com os cimentos de 

fosfato de zinco e ionômero de vidro.

b) Nos sistemas cerâmicos à base de alumina e zircônia, por apresentarem alto teor de sílica e terem a fase vítrea presente, o 

condicionamento ácido é capaz de produzir microrretenções, beneficiando a cimentação.

c) Cimentos resinosos exigem que a superfície seja condicionada com ácido fluorídrico (1 a 2 minutos para as feldspáticas e de leucita, e 20 

segundos para as de dissilicato de lítio) para dissolver seletivamente a fase vítrea.

d) A fim de melhorar a resistência adesiva com cimentos resinosos, pode-se aplicar um primer de zircônia ou metálico na cerâmica, 

seguido de secagem.

e) O cimento resinoso autoadesivo tem baixa solubilidade, boas propriedades mecânicas e estética.
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38ª QUESTÃO
O preparo dentário com finalidade protética deve respeitar a anatomia do dente original, idealmente mantendo o máximo possível de suas 
características. Marque o item INCORRETO:

a) Quando se realiza um preparo para coroa total, é importante ter em mente a forma da anatomia do dente que será preparado, com suas 

áreas côncavas próximas à margem gengival, planas no terço gengival e convexas no terço oclusal/incisal.

b) Se o dente estiver mal posicionado, o preparo deve corrigir esta deficiência, para que a prótese apresente retenção, sem sobrecontorno, 

ou evitar que fique fora de posição em relação aos dentes vizinhos.

c) Dependendo do grau de inclinação do dente pilar, pode ser necessário indicar o tratamento endodôntico prévio ao desgaste.

d) A redução de estrutura dentária per se é um agente em potencial de irritação à polpa.

e) O preparo de um dente com desgastes adequados é dispensável para a estética, pois a redução da estrutura dentária sempre será 

suficiente para permitir uma espessura correta dos materiais utilizados na confecção da prótese.

39ª QUESTÃO
As placas oclusais são dispositivos intrabucais removíveis usados para alterar a oclusão do paciente, criando, assim, contatos oclusais mais 
adequados e um relacionamento maxilomandibular mais favorável. Assinale a alternativa FALSA:

a) Uma placa deve possuir contatos bilaterais posteriores, múltiplos e simultâneos, com guia excursiva no canino e/ou nos dentes 

anteriores.

b) A mudança nos contatos oclusais obtida após a instalação do dispositivo oclusal promove uma alteração dos estímulos periféricos 

enviados ao sistema nervoso central, inibindo alguma atividade descendente deste sistema, como bruxismo e hábitos parafuncionais.

c) Pela Teoria da Consciência Cognitiva, ter uma placa constantemente na boca lembra ao paciente de alterar o seu comportamento 

habitual, de modo que a atividade muscular anormal a cada fechamento fica diminuída.

d) Como um dispositivo diagnóstico, a placa pode ajudar a estabelecer uma relação maxilomandibular confortável e relaxada, consistindo 

em um método irreversível para testar as respostas musculares e articulares às alterações mandibulares.

e) Alterando-se a relação de máxima intercuspidação habitual para uma posição mais anatômica e fisiologicamente correta por meio da 

placa, os vários sintomas de disfunção musculoesquelética melhoram ou desaparecem.

40ª QUESTÃO
Dentre as sentenças abaixo, marque a que representa uma contraindicação ao uso de placas oclusais:

a) Modificação de hábitos comportamentais deletérios em pacientes que mordem lábio e a mucosa jugal.

b) Tratamento dental primário para controle dos efeitos da parafunção (bruxismo e apertamento dentário).

c) Utilização por longo prazo em crianças em fase de desenvolvimento.

d) Controle de forças oclusais sobre implantes dentários.

e) Mialgia e artralgia, principalmente as relacionadas a deslocamentos de disco articular.


