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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém a prova de Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira, Conhecimentos Específicos e Direitos Humanos, todas de questões de múltipla escolha.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome e número de inscrição.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização da prova, está incluído o
tempo necessário para a transferência das respostas para a Folha de
Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS
FUN DEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem,
ao todo, 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, cada
uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas:
10 (dez) questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 35 (trinta e sete) questões de Conhecimentos Específicos e 5 (cinco) questões de Direitos Humanos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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 LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1

ESTADOS UNIDOS
Uma onda de frio intenso castiga a região nordeste
dos Estados Unidos, com os termômetros chegando a marcar
42 C. A noite passada foi tão fria em New Hampshire que
funcionários de uma loja de cubos de gelo tiveram que ficar
dentro de um freezer para se aquecer.
O tempo. 4 jan. 2004. p. A14.

Questão 01
Uma peculiaridade do pequeno texto apresentado está no fato de que ele relata, principalmente, uma aparente
A) comparação.
B) concessão.
C) conclusão.
D) contradição.

TEXTO 2

ESPANHA
Mohamed Kamal Mustafá, um clérigo muçulmano
que escreveu um livro ensinando os homens como espancar
suas mulheres sem deixar marcas, foi sentenciado ontem
em Barcelona, Espanha, a um ano e três meses de prisão. O
clérigo não ficará detido, pois não tem antecedentes.
O tempo. 4 jan. 2004. p. A14.
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Questão 02
“Mohamed Kamal Mustafá [...] escreveu um livro ensinando os homens como espancar
suas mulheres sem deixar marcas...”
A oração assinalada denota, na frase a que pertence,
A) causa.
B) condição.
C) instrumento.
D) modo.

TEXTO 3

REINO UNIDO
Tom Hurndall, 22, um ativista britânico baleado na
cabeça por soldados israelenses na Faixa de Gaza morreu
depois de nove meses em estado vegetativo. A família informou ter a esperança de que agora o soldado acusado seja
indiciado por assassinado.
O tempo. 4 jan.2004. p. A14.

Questão 03
“A família informou ter a esperança de que agora o soldado acusado seja indiciado por
assassinato.”
A forma verbal assinalada está no
A) imperativo.
B) indicativo.
C) infinitivo.
D) subjuntivo.
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TEXTO 4
JIBÓIA É CAPTURADA DENTRO DE CASA
Bombeiros capturaram ontem uma jibóia de três metros de comprimento que estava no interior de uma casa localizada no Alto da Boa Vista, zona Norte do Rio. Ela será
devolvida à floresta da Tijuca. A cabeça e o focinho estavam cheios de espinhos longos e
de cor escura, resultado, possivelmente, de uma briga com um ouriço-cacheiro. Após imobilizar o animal, os bombeiros retiraram os espinhos e aplicaram medicamento para a
cicatrização dos ferimentos. Segundo o coronel Marcos Silva, comandante das Unidades
Especiais do Corpo de Bombeiros, é comum encontrar na área, além de cobras, micos,
preguiças e tamanduás.
Estado de Minas. 16 de jan. 2004. p.9.

Questão 04
A narrativa da captura da jibóia relata, junto, da parte dos bombeiros, um gesto de
A) amor-próprio.
B) distanciamento.
C) respeito.
D) sensacionalismo.

Questão 05
“A cabeça e o focinho estavam cheios de espinhos longos e de cor escura, resultado provavelmente de uma briga com um ouriço-cacheiro.”
Pode-se afirmar que, na frase transcrita, o número de palavras que exprimem qualificação
é
A) apenas uma palavra.
B) duas palavras.
C) três palavras.
D) mais de três palavras.
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Questão 06
São características do Modernismo, na Literatura Brasileira, EXCETO
A) aproveitamento estilizado da linguagem coloquial na poesia.
B) aproximação entre a expressão artística e a dinâmica da vida moderna.
C) imitação dos modelos literários modernos da Europa.
D) incorporação da cultura popular brasileira à literatura erudita.

Questão 07
O Arcadismo ocorreu no Brasil na época
A) da Guerra dos Emboabas.
B) da Inconfidência Mineira.
C) da Proclamação da República.
D) das capitanias hereditárias.
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Questão 08
Leia o seguinte texto, de Carlos Drummond de Andrade:

A LANTERNINHA
Apaguei todas as luzes, e não foi por economia; foi porque me deram uma lanterna
de bolso, e tive idéia de fazer a experiência de luz errante.
A casa, com seus corredores, portas, móveis e ângulos que recebiam iluminação
plena, passou a ser um lugar estranho, variável, em que só se viam seções de paredes e
objetos, nunca a totalidade. E as seções giravam, desapareciam, transformavam-se. Isso
me encantou. Eu descobria outra casa dentro da casa.
A lanterna passava pelas coisas com uma fantasia criativa e destrutiva que subvertia o real. Mas que é o real, senão o acaso da iluminação? Apurei que as coisas não existem por si, mas pela claridade que as modela e projeta em nossa percepção visual. E que
a luz é Deus.
A partir daí entronizei minha lanterninha em pequeno nicho colocado na estante, e
dispensei-me de ler os tratados que me perturbavam a consciência. Todas as noites retiroa de lá e mergulho no divino. Até que um dia me canse e tenha de inventar outra divindade.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: José Olympio, 1981. p.25.

Sobre esse texto, é INCORRETO afirmar que
A) apresenta especulações filosóficas.
B) é irônico em relação aos tratados de filosofia.
C) é uma narrativa feita em primeira pessoa.
D) revela a religiosidade cristã de seu autor.

Questão 09
São elementos estruturadores da narrativa, EXCETO
A) a expressão lírica.
B) as ações das personagens.
C) o espaço e o tempo.
D) o ponto de vista.
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Questão 10
Assinale a alternativa em que, nos versos apresentados, estão presentes características
típicas do Parnasianismo:
A) Musa! um gesto sequer de dor ou de sincero
Luto jamais te afeie o cândido semblante!
Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho; e diante
De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero.
B) Pálida à luz da lâmpada sombria,
Sobre o leito de flores reclinada,
Como a lua por noite embalsamada,
Entre as nuvens do amor ela dormia!
C) Sou pastor, não te nego; os meus montados
São esses, que aí vês; vivo contente
Ao trazer entre a relva florescente
A doce companhia dos meus gados.
D) Trabalhas sem alegria para um mundo caduco,
onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo.
Praticas laboriosamente os gestos universais,
Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual.
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
Para a remoção do elemento 17, deve-se utilizar o fórceps
A) 17.
B) 18L.
C) 18R.
D) 150.

Questão 12
A solução MAIS indicada para a irrigação dos canais radiculares em um tratamento endodôntico é
A) clorexidina.
B) fluoreto de sódio.
C) hipoclorito de sódio.
D) hipossulfito de sódio.

Questão 13
Para que uma moldagem com alginato NÃO sofra alteração dimensional, deve-se
A) guardá-la em geladeira por no máximo 30 minutos.
B) imergi-la imediatamente em água gessada.
C) secá-la com jatos de ar.
D) vazar o gesso imediatamente.

Questão 14
O uso de soluções evidenciadoras antes da profilaxia nos permite visualizar
A) bactérias.
B) cárie.
C) placa bacteriana.
D) dentina exposta.
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Questão 15
A anatomia mais comum do elemento 36 é
A) 2 raízes – 3 cúspides.
B) 2 raízes – 5 cúspides.
C) 3 raízes – 4 cúspides.
D) 3 raízes – 4 cúspides.

Questão 16
Na profilaxia bucal, a entidade que deve ser removida por causar cárie e doença periodontal é
A) matéria alba.
B) película adquirida.
C) placa bacteriana.
D) restos alimentares.

Questão 17
Em relação às normas de biossegurança, assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:
(

) Para a desinfecção do instrumental, o procedimento indicado é a imersão por 30’
em solução aquosa de hipoclorito de sódio a 1%.

(

) Para a descontaminação do instrumental, são utilizados desinfetantes enzimáticos,
devendo o instrumental ficar imerso por 15’.

(

) Para a esterelização de superfícies operatórias fixas e equipamento odontológico,
pode-se utilizar hipoclorito de sódio a 1%, iodóforos ou fenóis sintéticos.

(

) Para a esterilização do instrumental em estufa, o tempo indicado é de 160 por
1 hora.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F).
B) (V) (V) (F) (F).
C) (F) (V) (F) (V).
D) (F) (V) (V) (F).
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Questão 18
A notação gráfica que representa o 1o pré-molar inferior esquerdo é
A) 34
B)

4

C) 54
D) 44

Questão 19
Em relação à esterilização e desinfecção do instrumental, é INCORRETO afirmar que
A) o calor úmido (autoclave) afeta o corte dos instrumentos e apresenta maior susceptibilidade à corrosão e ferrugem.
B) o processo de esterilização promove a completa eliminação de todas as formas de
microorganismos presentes, exceto as esporuladas.
C) o volume do material durante o processo de esterilização em autoclave não pode ultrapassar 80% da capacidade do aparelho.
D) para garantir a eficácia do processo de desinfecção, a 1a etapa é a limpeza do material.

Questão 20
Todas as substâncias abaixo podem ser usadas no toalete de uma cavidade dentária, EXCETO
A) água oxigenada.
B) clorexidina.
C) eugenol.
D) solução de hidróxido de cálcio.
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Questão 21
A técnica de aglutinação é utilizada na manipulação de
A) cimento de hidróxido de cálcio.
B) cimento fosfato de zinco.
C) cimento ionômero de vidro.
D) cimento óxido de zinco e eugenol.

Questão 22
Todas as afirmativas concernentes à utilização de luvas de látex como proteção individual durante o atendimento odontológico estão corretas, EXCETO:
A) As luvas devem ser exclusivas para cada paciente e descartadas após o atendimento.
B) As luvas devem ser removidas cuidadosamente, evitando o contato na parte externa
das mesmas, imediatamente após o término do tratamento.
C) As luvas não protegem de perfurações de agulhas, mas elas podem diminuir a penetração do sangue em até 50% de seu volume.
D) O uso de dois pares de luvas simultaneamente durante procedimentos cirúrgicos invasivos de longa duração não confere proteção adicional contra a contaminação.

Questão 23
Um paciente de 4 anos acidentou-se e perdeu todos os incisivos superiores. Isso significa
que ele perdeu
A) II I I II
B) 321 123
C) II I I II
D) 21
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Questão 24
Dos instrumentais abaixo, assinale o que NÃO precisa estar na bandeja de endodontia:
A) Cursor.
B) Espaçador.
C) Régua de Fox.
D) Seringa tipo luer.

Questão 25
O instrumento de FRAHM pode estar presente na bandeja de
A) cirurgia.
B) dentística.
C) endodontia.
D) periodontia.

Questão 26
São objetivos da escovação dentária adequada, EXCETO
A) reduzir a incidência da doença periodontal.
B) reduzir o número de bactérias na boca.
C) remover a placa bacteriana.
D) remover o tártaro.

13

Questão 27
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada tipo
de dente à sua função:
COLUNA I

COLUNA II

1. Canino

(

) Cortar

2. Incisivos

(

) Dilacerar

3. Molares

(

) Partir em pedaços

4. Pré-molares

(

) Triturar

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3) (4).
B) (2) (1) (4) (3).
C) (2) (4) (1) (3).
D) (3) (1) (4) (2).

Questão 28
O processo de proteção do paciente para tomada de radiografias intra orais consiste em
A) avental de chumbo.
B) biombo de chumbo.
C) dosímetro.
D) parede de barita.

Questão 29
Os restos de amálgama devem ser mantidos em recipientes fechados, que contenham água, porque
A) a limalha de prata é instável.
B) a limalha de prata é tóxica.
C) o mercúrio e a prata têm alto valor comercial.
D) o mercúrio é volátil.
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Questão 30
Todas as doenças abaixo são possíveis de transmissão/contaminação em um procedimento odontológico, EXCETO
A) AIDS.
B) Hanseníase.
C) Hepatite B.
D) Sífilis.

Questão 31
Entre as fontes de contaminação existentes na prática odontológica, encontram-se todos
os itens abaixo, EXCETO
A) o polimento dentário com pontas de baixa rotação.
B) o preparo dos dentes com pontas de alta rotação.
C) o uso de aparelhos ultra sônicos.
D) o uso de pias com cuba profunda.

Questão 32
O uso de coberturas descartáveis em superfícies difíceis de descontaminação proporciona, EXCETO
A) barreira efetiva para o profissional e sua equipe.
B) maior eficiência no controle de infecções.
C) maior redução de tempo para desinfecção.
D) menor custo para redução de desinfecção.
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Questão 33
Todos os procedimentos técnicos abaixo estão corretos na preparação do ambiente para
atendimento, EXCETO:
A) Recomenda-se a eliminação do líquido aspirado das canetas de alta e baixa rotações,
que devem ser colocadas em funcionamento 20 a 30 segundos após o tratamento de
cada paciente.
B) Recomenda-se a higienização prévia da boca do paciente com clorexidina 0,12%.
C) Recomenda-se desprezar o primeiro jato de água e spray da seringa tríplice antes de
direcioná-los na boca do paciente.
D) Recomenda-se o uso ininterrupto de aparelhos condicionadores de ar, sendo os filtros
lavados semestralmente.

Questão 34
Em relação à anatomia dental, assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:
(

) Os dentes possuem, na parte central, um tecido rico em nervos e vasos sangüíneos,
chamado polpa dental.

(

) Todos os dentes decíduos dão origem a um correspondente na dentição permanente.

(

) Os molares superiores possuem, normalmente, três raízes.

(

) A dentição decídua apresenta quatro tipos de dentes: incisivos, caninos, prémolares e molares.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (F) (F).
B) (V) (F) (F) (F).
C) (V) (F) (V) (F).
D) (V) (V) (V) (V).
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Questão 35
Para diminuir a acidez do cimento fosfato de zinco, devemos realizar a seguinte manobra:
A) aquecer a placa de vidro.
B) resfriar a placa de vidro.
C) utilizar uma pequena área da placa de vidro.
D) utilizar uma grande área da placa de vidro.

Questão 36
São cuidados com moldes e modelos para prevenção de infecção cruzada, EXCETO
A) acrescentar ao gesso uma solução de 10 ml hipoclorito de sódio a 1% diluída na
quantidade de água preconizada para a mistura.
B) utilizar para a desinfecção do molde o glutaraldeído a 2% e de hipoclorito de sódio a
1%.
C) lavar o molde com água antes da aplicação do desinfetante, batendo suavemente a
moldeira sobre uma superfície firme.
D) manter o molde imerso no desinfetante por 10 minutos, exceto para o alginato.

Questão 37
São providências a serem tomadas após um incidente com instrumento pérfuro-cortante,
provocando lesão percutânea em atendimento cirúrgico-odontológico, EXCETO
A) administração de vacina antitetânica no pós-imediato.
B) lavagem exaustiva do local com éter, hipoclorito ou glutaraldeído.
C) lavagem rigorosa com água e sabão.
D) uso de solução antisséptica degermante como PVP-iodo ou clorexidina.
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Questão 38
Em relação à contaminação pelo vírus da hepatibe B, é INCORRETO afirmar que
A) a transmissão do VHB através de aerossóis não tem demonstrado relevância epidemiológica.
B) os profissionais da área de saúde devem preventivamente se vacinar contra o VHB e
VHC, de preferência no período anterior ao início da atividade clínica.
C) para assegurar a imunidade dos profissionais da área de saúde, recomenda-se a aplicação de 3 doses da vacina.
D) uma quantidade mínima de sangue contaminado é suficiente para a transmissão do
vírus.

Questão 39
Para a execução de uma alveoloplastia, a bandeja deve conter todos os seguintes instrumentais, EXCETO
A) lâmina e cabo de bisturi.
B) limas de Hedströem e seringa para soro.
C) pinça goiva e pinça porta agulha.
D) sindesmótomo e destaca periósteo.

Questão 40
A prevenção da cárie dental pode ser feita através de todos os seguintes procedimentos,
EXCETO
A) controle da dieta.
B) controle da placa.
C) execução de boas restaurações.
D) uso de flúor.
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Questão 41
A ergonomia é o nome que se dá
A) à ciência que estuda a administração de clínicas médicas e odontológicas.
B) à ciência que estuda os materiais odontológicos.
C) à racionalização do trabalho por meio da adaptação dos recursos materiais ao homem.
D) ao conjunto de técnicas de condicionamento do paciente para o tratamento odontológico.

Questão 42
Em relação à revelação de filmes radiográficos, assinale com V as verdadeiras e com F
as falsas:
(

) A seqüência correta das etapas de revelação é: revelador – água – fixador – água.

(

) Quanto maior o tempo de revelação, melhor a qualidade da imagem.

(

) Se o filme for aberto em luz ambiente, haverá distorção da imagem.

(

) A entrada de luz durante o processo de fixação não prejudica a qualidade da imagem.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (F) (F).
B) (V) (F) (F) (V).
C) (V) (F) (V) (V).
D) (F) (V) (F) (V).

Questão 43
Sobre aspectos relacionados à radiologia, é CORRETO afirmar que
A) a embalagem do filme radiográfico contém feltro sintético, tira de poliester, filme e
lâmina de chumbo.
B) as radiografias bite wing são radiografias extra-orais.
C) a auxiliar pode permanecer na trajetória direta dos raios desde que esteja protegida
com avental de chumbo.
D) o filme radiográfico pode ser agitado dentro da solução reveladora para agilização do
processo.
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Questão 44
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente os materiais odontológicos e suas indicações:
COLUNA I

COLUNA II

1. Amálgama

(

) Restaurações em dentes decíduos.

2. Cimento de hidróxido de cálcio

(

) Proteção pulpar em cavidades profundas.

(

) Restaurações em dentes posteriores.

3. Cimento ionômero de vidro

(

) Confecção de provisórios

4. Resina acrílica
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3) (4).
B) (1) (2) (4) (3).
C) (3) (2) (1) (4).
D) (4) (1) (2) (3).

Questão 45
Todas as afirmativas concernentes à esterilização por calor seco estão corretas, EXCETO:
A) As embalagens devem ser de tamanho médio a pequeno para promover maior penetração de calor.
B) O superaquecimento deve ser evitado, pois, acima de 170 C, as bordas cortantes dos
instrumentos são danificadas.
C) Os artigos colocados na estufa devem ser posicionados o mais próximo possível uns
dos outros, aumentando a circulação de calor.
D) Os instrumentos embalados em folha de alumínio podem precisar de um tempo maior
de ciclo de esterilização.
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 DIREITOS HUMANOS
Questão 46
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedada a adoção de criança e
adolescente por
A) divorciados.
B) irmãos do adotando.
C) separados judicialmente.
D) tios do adotando.

Questão 47
Consoante a Constituição do Estado de Minas Gerais, é vedado ao Estado, EXCETO
A) cobrar custas e despesas judiciais nas ações de habeas corpus e mandado de segurança.
B) criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação às demais unidades e entidades da Federação.
C) estabelecer culto religioso ou igreja.
D) recusar a fé de documento público.
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Questão 48
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I:

COLUNA I

COLUNA II

1. Garantia do desenvolvimento
nacional

(

) Fundamento da República Federativa do Brasil.

2. Pluralismo político

(

3. Repúdio ao terrorismo e ao
racismo

) Princípio de regência das relações internacionais da República Federativa do Brasil.

(

) Objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3).
B) (1) (3) (2).
C) (2) (3) (1).
D) (3) (1) (2).

Questão 49
O conjunto de regras que, como desdobramento do princípio democrático previsto na
Constituição brasileira, disciplina os meios de participação do indivíduo no governo do
Estado, ou seja, os modos de atuação da soberania popular, define, especificamente, a
categoria de direitos
A) de nacionalidade.
B) individuais.
C) políticos.
D) sociais.
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Questão 50
A Constituição brasileira atribui legitimidade para a propositura de ação popular, EXCLUSIVAMENTE,
A) a partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional.
B) a partido político com representação no Congresso, a organização sindical e a entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos
um ano.
C) ao cidadão.
D) ao Procurador Geral da República.
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FOLHA DE RESPOSTAS
RASCUNHO

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO
DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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