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Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA
PORTUGUES
Leia atentamente o poema Versos Íntimos, publicado em 1912 e escrito por Augusto dos Anjos,
poeta brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.

Versos Íntimos
Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de sua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!
Acostuma-te à lama que te espera!
O homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.
Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!
01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico possui uma visão distópica da vida.
II – Na primeira estrofe, o eu lírico enfatiza a solidão do seu interlocutor.
III – Na segunda estrofe, o eu lírico aconselha seu interlocutor a se acostumar com a crueldade
do mundo que o cerca. Nessa estrofe, ele também afirma que, corrompidos pelo meio, fatalmente
os homens se tornam cruéis.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

I e II.
Apenas III.
Todas.
II e III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Em todas as estrofes, há verbos no imperativo.
II – Na terceira estrofe do poema, o eu lírico indica que demonstrações de afeto, preocupação e
amizade, representadas no poema pelo beijo, são, na realidade, prenúncios de algo mau,
representado no poema pelo escarro.
III – Ao final do poema, o eu lírico sugere que seu interlocutor seja então o agente das crueldades.
Dessa forma, é possível afirmar que o poema aborda o comportamento humano em sociedade
e como o homem pode ser, ao mesmo tempo, vítima e autor de crueldades.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

Todas.
I e II.
II e III.
Apenas III.

03- Na primeira estrofe, a palavra “quimera” pode ser substituída, sem prejuízo, por:
a)
b)
c)
d)

Amizade.
Ilusão.
Conquista.
Realidade.

04- Encontramos pronome indefinido em:
a)
b)
c)
d)

Algo o incomoda?
Então, olhei para mim no espelho.
Tais discussões não levam à solução.
Ele já deve ter seus setenta anos.

05- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da
Língua Portuguesa:
I – Quando a nossa imaginação ______ todas as barreiras, conquistaremos o prêmio. (Transpor)
II – ______ os clientes e o garçom. (Chegar)
III – Fomos nós que ______ nesse assunto. (Tocar)
IV – Não serei eu quem ______ as assinaturas. (Recolher)
V – Se eu ______ os dados, nunca mais os esquecerei. (Rever)
VI – ______ seis horas da tarde. (Dar)
a) Transpor – chegaram – tocou – recolherei – revir – deram.
b) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherei – rever – deu.
c) Transpor – chegou – tocou – recolherá – rever – deu.
d) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherá – revir – deram.

06- Leia as afirmações a seguir, acerca das regras especiais de acentuação:
I – Na Língua Portuguesa, os ditongos abertos das palavras “herói”, “troféu” e “papéis” continuam
acentuados, mesmo com as alterações da Nova Ortografia.
II – Todos os hiatos tônicos são acentuados.
III – Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo dos verbos “ter”
e “vir”, bem como seus compostos.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

I e II.
I.
II e III.
I e III.

07- Leia as afirmações a seguir, acerca da formação de palavras:
I – A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada não por acréscimo de sufixo
e/ou prefixo, mas por redução. Um exemplo seria a palavra “compra”, derivada da palavra
primitiva “comprar”.
II – A derivação parassintética ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo
de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Um exemplo seria a palavra “infelizmente”.
III – Um exemplo de derivação sufixal nominal é a palavra “alfabetizar”.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

I e III.
II e III.
I, II e III.
Apenas I.

08- Assinale a única alternativa em que a ocorrência de crase não é facultativa:
a)
b)
c)
d)

Eles ficaram na festa até às 2 horas.
Entreguei o presente à Adriana.
Refiro-me àquele paciente.
Cedi o lugar à minha prima.

09- Assinale a alternativa em que os substantivos compostos foram flexionados de maneira
correta, segundo a norma culta:
a)
b)
c)
d)

Os guarda-chuvas; os abaixo-assinados; as má-formações.
Os guardas-noturnos; as palavras-chaves; os alto-falantes.
Os recos-recos; os bota-fora; os girassóis;
As bombas-relógio; os gentil-homens; os amores-perfeitos.

10- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da
Língua Portuguesa:
Já ____ 5 anos que o plano diretor foi aprovado. O processo foi longo porque ____ cláusulas
para serem revistas e ____ pendências a serem estudadas.
a)
b)
c)
d)

faz – havia – existia.
fazem – havia – existiam.
faz – havia – existiam.
faz – haviam – existia.

CONHECIMENTO GERAL
11- Na cidade de Cachoeira Paulista está localizada uma das sedes do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, dentro do qual está situado o Centro de:
a)
b)
c)
d)

Estudos Tecnológicos.
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Horóscopo Lunar.
Condição Estrelar.

12- O artigo 157 da Lei Orgânica de Cachoeira Paulista Considera- “família de baixa renda” as
famílias cuja renda familiar não ultrapasse:
a)
b)
c)
d)

01(um) salário mínimo
02(dois) salários mínimos
03 (três) salários mínimos
04 (quatro) salários mínimos

13- Uma grande festa é realizada pela comunidade Canção Nova em meados do mês de
dezembro, com missas, palestras, e shows em Cachoeira Paulista. Essa festa chama-se:
a)
b)
c)
d)

“Hosana, Brasil.”
Monsenhor Jonas Abib.
Renovação Carismática.
“Rincão do meu Senhor”

14- Na recente cerimônia de posse presidencial, a 1a. Dama Michelle Bolsonaro discursou
usando LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais). Outro código linguístico especificamente
direcionado para pessoas com limitações sensoriais é:
a)
b)
c)
d)

Código Morse
Linguagem Binária
Linguagem Científica
Linguagem Braille

15- Em 2018 o mundo perdeu um grande cientista, Stephen Hawking, retratado no filme TEORIA
DE TUDO. A grave doença que o acometia desde a mocidade era:
a)
b)
c)
d)

Doença de Hodkins
Doença de Hawking
ELA
AIDS

16- Cachoeira Paulista abriga a Estação Ferroviária que é considerada uma das mais
magníficas construções da história deste país e era na época o ponto de encontro de dois
importantes ramais ferroviários do Brasil. Uma dessas ferrovias era:
a) Estrada de Ferro São Paulo x Rio
b) Estrada de Ferro Dom Pedro II
c) Estrada de Ferro do Norte
d) Todas estão corretas
17- O opositor de Nicolas Maduro não descartou autorizar a intervenção de uma força
estrangeira, para que o ditador venezuelano pare de usurpar o poder. Guardió é atualmente:
a)
b)
c)
d)

Vice presidente da Venezuela.
Representante dos sindicatos da Venezuela.
Líder do Legislativo.
Militar reformado.

18-Em fevereiro de 2019, o Facebook comemora:
a)
b)
c)
d)

O 10º aniversário.
O 20º aniversário
O 15º aniversario.
O 25º aniversário.

19- O ministro José Antonio Dias Tóffoli é:
a)
b)
c)
d)

Atual Presidente da Câmara Federal.
Atual Presidente da Câmara Estadual
Atual Presidente do TCE
Atual Presidente do Supremo Tribunal Federal.

20- Segundo a Lei Orgânica, no seu artigo 155, o direito à saúde implica nos seguintes direitos
fundamentais:
I – Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e
lazer;
II – Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
III – Opção quanto ao tamanho da prole;
IV – Acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de
promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação, inclusive transporte
em casos qualificados como emergência médica e de natureza social;
V – Proibição de cobrança ao usuário do SUS, pela prestação de serviços de assistência à
saúde pública e contratada, conforme legislação.
São corretas:
a)
b)
c)
d)

I, II, IV e V
II, IV e V
I, II e IV
I, II, III, IV e V

CONHECIMENTO ESPECIFICO
21- Criança de 9 anos, segundo relato do responsável sofreu trauma em região de face, frontal
em queda da sua própria altura. Durante exame clínico havia sangramento na gengiva marginal,
dor, ausência de mobilidade. O diagnóstico do trauma dental é:
a)
b)
c)
d)

Concussão
Subluxaçao
Luxação lateral
Avulsão

22- Úlcera no ventre lingual causada por traumatismo dos incisivos centrais por dentes natais:
a)
b)
c)
d)

Riga Fede
Nódulos de Bohn
Pápula Incisal
Papillon-Lefevre

23- O antibiótico de escolha para pacientes com histórico de alergia a penicilinas é:
a)
b)
c)
d)

Cefalexina
Amoxilina
Clindamicina
Pen Ve Oral

24- Doença sistêmica fúngica com manifestação bucal em forma de úlcera ou erosão aparência
moriforme, acomete preferencialmente homens entre 30 e 50 anos é causada pelo
microorganismo:
a)
b)
c)
d)

Streptococcos Viridans
Papiloma Vírus
Paracoccidiodomicose
Candida Albicans

25- Paciente sexo feminino, 21 anos, dor localizada no dente 47, há 5 dias, piora com líquidos
gelados e alimentos açucarados. Melhora durante efeito de Dipirona. No exame clínico detectouse lesão cariosa ativa. Qual é o diagnóstico endodôntico do caso?
a)
b)
c)
d)

Pulpite Crônica
Pulpite Reversível
Pulpite Irreversível
Polpa sem alteração aparente

26- Cisto de origem inflamatória odontogênico mais prevalente na população Brasileira:
a)
b)
c)
d)

Cisto periodontal lateral
Cisto hemorrágico
Cisto glóbulo maxilar
Cisto periapical

27- Para segurança do profissional e preservação da saúde do paciente portador de diabetes
mellitus tipo II pedimos um exame que nos permite avaliar a glicemia média dos últimos 3 meses.
Esse exame é:
a)
b)
c)
d)

Glicemia de jejum
Glicemia basal
Hemoglobina glicada
Curva glicemica

28- Para controle da doença cárie o flúor é vastamente utilizado, no caso de indicações de
bochechos dários em solução sua concentração indicada deve ser:
a) 0,05%
b) 0,2%
c) 0,005%
d) 1,23%
29- Cimento com propriedades físicas e biológicas que permitem fazer restaurações definitivas
em odontopediatria, odontogeriatria. E técnicas atraumáticas-ART:
a)
b)
c)
d)

Oxido de Zinco e Eugenol
Hidróxido de cálcio
Fosfato de zinco
Ionomêro de vidro

30- Em cirurgia o fórceps indicado para exodontia do dente 11 é:
a) Fórceps número 1
b) Fórceps número 150
c) Fórceps número 18R
d) Fórceps número 151

