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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A DEMOCRACIA EM BOLHAS 

As redes sociais permitem que convivamos diariamente com um número muito maior de pessoas do que seria 1 

possível apenas com o contato direto. No entanto, uma boa parte do tempo que dedicamos às redes sociais é gasto em bolhas, 2 

convivendo com pessoas que pensam como a gente sobre os temas que nos interessam. Essas comunidades nos dão conforto, 3 

por estarmos entre iguais e, assim, evitamos a exposição às formas mais agressivas de argumentação. Essas bolhas acabam 4 

por reforçar nossas convicções, compartilhadas com esses companheiros. 5 

Por outro lado, nos poucos momentos de contato na rede com o pensamento divergente, as nossas posturas parecem 6 

ser de guerra. A forma como expressamos nossas opiniões nas redes sociais contribui decisivamente para a polarização do 7 

debate político. Muitas vezes, reagimos a informações ou opiniões das quais não gostamos com rispidez, tratando os 8 

portadores das informações ou os defensores das opiniões com desrespeito. Como diferentes grupos reagem assim, cria-se 9 

uma espiral de intolerância. A cada degrau, o outro é visto como alguém a quem não devemos dar ouvidos. A democracia 10 

perde muito com isso, já que é atingida a nossa capacidade de entender o que está em jogo. 11 

A interação em sociedade é fundamental para o nosso processo de aprendizagem. Muitas vezes, no primeiro 12 

contato com uma informação, fazemos leituras imprecisas ou distorcidas. A exposição a terceiros do nosso entendimento e 13 

as respostas que deles recebemos nos ajudam a entender melhor o tema sobre o qual falamos, já que podemos ser instados a 14 

rever as nossas fontes ou considerar outras interpretações. Em tese, assim, quanto maior a diversidade de pensamento dos 15 

nossos interlocutores, maior será a nossa capacidade de aprendizado social. 16 

Uma pesquisa feita por professores da Universidade da Pensilvânia confirma essa ideia do aprendizado social, mas 17 

demonstra que ele é limitado quando estamos em contato com pessoas que sabemos que têm posições políticas diferentes das 18 

nossas. Os pesquisadores dividiram os participantes do experimento em quatro grupos, que foram expostos a dados da NASA 19 

sobre mudança climática, que eles precisavam interpretar, tentando chegar ao melhor entendimento possível que, para os 20 

pesquisadores, era o que se aproximasse mais da interpretação feita pela NASA. Um grupo era formado por pessoas com a 21 

mesma posição política, que respondiam individualmente às questões. Outros três grupos eram formados por pessoas com 22 

posições diferentes. Em um dos grupos plurais, o participante não sabia a posição política dos outros, nos outros dois grupos 23 

essa posição era exposta. Em um grupo, era apresentada a média dos entendimentos dos membros ao lado dos outros dos 24 

partidos republicano e democrata. No outro grupo, cada participante via informações sobre o entendimento a que chegaram 25 

quatro pessoas de quem ele sabia a posição política. Depois de responder às perguntas, havia oportunidades de repensar as 26 

respostas. No caso dos grupos plurais, nesse momento, o participante era exposto aos entendimentos das outras pessoas. Com 27 

o experimento, os pesquisadores constataram que a capacidade de entendimento dos dados aumentou quando os participantes 28 

foram expostos às opiniões dos outros, mas isso foi maior no grupo que não conhecia a posição política dos outros 29 

participantes. Nos dois grupos nos quais a posição política era exposta, os preconceitos políticos reduziram a capacidade de 30 

compreensão dos participantes. 31 
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A democracia precisa da interação, do diálogo. As questões públicas postas à deliberação precisam ser 32 

compreendidas da forma mais clara possível. A mídia tradicional faz um papel crítico fundamental, desvelando aspectos às 33 

vezes pouco evidentes dos temas, mas só há ganhos quando a cidadania é informada por diversas fontes. Nossa postura 34 

isolacionista nas redes sociais fecha espaços de confrontos de ideias, de interpretações. O resultado do isolamento é a 35 

radicalização. 36 

Não é fácil sair da bolha, pois, como dissemos, ela nos dá conforto. No entanto, precisamos quebrar ou reduzir tais 37 

barreiras. Como outros problemas que atingem a internet, não parece haver saída para a questão do isolamento em bolhas 38 

sem a assunção de uma postura específica pelos usuários.  Precisamos usar menos o bloqueio de pessoas e dedicar um pouco 39 

mais de tempo para ler textos de veículos e de autores que sabemos ter orientação política diferente da nossa. Há custos, 40 

evidentemente. No entanto, fora as formas mais radicais e intolerantes de discurso político, que existem à esquerda e à direita, 41 

vamos descobrir o quanto é instrutivo o acesso a textos de pessoas de quem discordamos. Vamos descobrir que, do outro 42 

lado, há muito pensamento honesto. A democracia agradece. 43 

GUSTAVO FERREIRA SANTOS – FONTE: http://dissenso.org/democracia-em-bolhas/  

 

 
 

01) Segundo o texto 

 

(A) O espectro ideológico motiva diferentes posições entre 

dois polos que se antagonizam, mas respeitam-se 

mutuamente. 

(B) A ideia fixa como verdade única  limita a capacidade  

de  interação de ideias  e de respeito às opiniões 

divergentes. 

(C) Embora a democracia necessite da divergência de 

ideias, atualmente ela se encontra  abalada com risco 

de ruptura do processo democrático. 

(D) As redes sociais proporcionam a todos, e de forma 

igualitária, condições necessárias para expressar a sua 

linha de pensamento e manter um intercâmbio 

constante entre os seus concidadãos.  

 

02) O texto apresenta o que está indicado em 

 

(A) Coloquialismo da linguagem. 

(B) Presença de imagens sensoriais. 

(C) Pessoalidade no enfoque temático. 

(D) Visão ambígua na apresentação do tema. 

 

03) A análise dos elementos linguísticos presentes na 

composição do texto permite considerar correto o que 

se afirma em 

 

(A) A forma verbal “permitem” (L.1) apresenta-se com a 

mesma regência que “discordamos” (L.42), embora 

com um tipo diferente de sujeito. 

(B) O conector “que”, em “que pensam” (L.3) e em “as 

respostas que deles recebemos” (L.14), possui o 

mesmo valor morfossintático. 

(C) O vocábulo “melhor”, em “a entender melhor” (L.14) 

e, em “tentando chegar ao melhor entendimento” 

(L.20), pertencem à mesma classe gramatical. 

(D) A expressão “custos”, em “Há custos”  (L.40) muda de 

função sintática se o verbo haver  for substituído pelo 

verbo existir.  

 

04) Há predicado verbal em 

 

(A) “A interação em sociedade é fundamental” (L.12). 

(B) “maior será a nossa capacidade de aprendizado 

social.” (L.16). 

(C) “Um grupo era formado por pessoas” (L.21). 

(D) “O resultado do isolamento é a radicalização.” 

(L.35/36). 

 

05) A alternativa em que a oração tem função restritiva é  

 

(A) “que convivamos” (L.1). 

(B) “que dedicamos às redes sociais” (L. 2) 

(C) “que foram expostos a dados da NASA sobre mudança 

climática” (L.19/20). 

(D) “que respondiam individualmente às questões” (L.22). 
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06)  
 

 “mas só há ganhos quando a 

cidadania é informada por diversas 

fontes.” (L.34). 
 

No período acima, 

(A) estabelece-se uma condição. 

(B) evidencia-se uma conformidade. 

(C) há uma concessão. 

(D) determina-se uma causa. 
 

07) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) “mais”, em “evitamos a exposição às formas mais 

agressivas de argumentação” (L.4), expressa ideia 

diferente de “mais”, em “era o que se aproximasse 

mais da interpretação feita pela NASA” (L.21). 

(B) A forma verbal “convivamos” (L.1) indica uma ação 

concluída no presente. 

(C) O elemento de coesão textual “como”, em “como 

dissemos” (L.37), expressa ideia de comparação. 

(D) “só” (L.34) expressa ideia de exclusão assim como 

“apenas” (L.2), no contexto em que se inserem. 
 

08) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é  
 

(A) “Essas comunidades nos dão conforto, por estarmos 

entre iguais” (L.3/4). 

(B) “Depois de responder às perguntas, havia 

oportunidades de repensar as respostas.” (L.26/27). 

(C) “Não é fácil sair da bolha” (L.37). 

(D) “não parece haver saída” (L.38). 
 

09) Exerce a mesma função sintática de “de 

argumentação” (L.4) a expressão 
 

(A) “do debate” (L.7/8). 

(B) “dos nossos interlocutores” (L.15/16). 

(C) “de aprendizado social” (L.16). 

(D) “dos dados” (L.28). 
 

10) A oração “maior será a nossa capacidade de 

aprendizado social.” (L.16), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) proporcionalidade. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

11) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “aumentou” (L.28) e a composta em 

 

(A) tivesse aumentado. 

(B) tinha aumentado. 

(C) terá aumentado. 

(D) tem aumentado. 

 

12) No texto,  

 

(A) A coesão textual pode ser feita por meio de processo 

de substituição. Neste caso, a oração “que dedicamos 

às redes sociais é gasto em bolhas” (L.2)  permite e a 

seguinte reescritura: “que dedicamos-nas é gasto em 

bolhas . 

(B) Na palavra “havia” (L.26), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O vocábulo “espiral” (L.10) tem valor subjetivo. 

(D) O  sujeito da forma verbal “existem” (L.41) é 

indeterminado. 

 

13) O advérbio tem valor conclusivo em: 

 

(A) “diariamente” (L.1). 

(B) “decisivamente” (L.7). 

(C) “individualmente” (L.22). 

(D) “evidentemente” (L.41). 

 

14) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “alguém” (L.10). 

(B) “republicano” (L.25). 

(C) “públicas” (L.32). 

(D) “política” (L.40). 

 

15) A frase “A democracia agradece” (L.43) constitui 

 

(A) uma comprovação. 

(B) uma denúncia. 

(C) uma justificativa. 

(D) um comentário. 
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16) Dentro do Microsoft Excel, para ligar ou concatenar uma ou mais cadeias de texto ou números, de modo a formar um único 

texto, utiliza-se o seguinte operador: 

 

(A) { } 

(B) & 

(C) < > 

(D) : 

 

17) Um modo de selecionar o documento no Microsoft Word é usando a tecla F8 que ativa o modo Estender Seleção. A 

quantidade de toques na tecla F8 estende a seleção. No caso de quatro toques, seleciona-se: 

 

(A) A frase 

(B) A palavra onde está o cursor. 

(C) O parágrafo. 

(D) O texto todo. 

 

18) Um sistema de arquivos permite ao usuário escolher qual será a forma de organização dos arquivos que será aplicado à 

unidade de armazenamento. A maioria dos Pen drives são formatados em: 

 

(A) FAT 32 

(B) NTFS 

(C) exFAT 

(D) PAL-M 

 

19) Normalmente as redes de computadores são classificadas de acordo com sua abrangência. Uma grande universidade com 

faculdade espalhadas pela cidade, utiliza uma rede: 

 

(A) Lan 

(B) Wan 

(C) Pan 

(D) Man 

 

20) No Explorador de Arquivos do Windows 10, é possível classificar os arquivos pelos seguintes critérios, exceto: 

 

(A) Autores  

(B) Marcas 

(C) Módulo 

(D) Título 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A identificação dos elementos na cavidade bucal é de 

suma importância para a comunicação entre os 

profissionais da área odontológica. Diante de um 

tratamento, o cirurgião dentista (CD) solicita a 

confecção de uma coroa que será colocada no quarto 

elemento do hemi-arco inferior esquerdo de um 

paciente de 54 anos. 

 

Qual a nomenclatura desse elemento? 

(A) 54 

(B) 45  

(C) 34  

(D) 44  

 

Analise a figura a seguir e responda as questões 22, 23 e 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Qual estrutura é representada pelo número 11? 

 

(A) Crista marginal. 

(B) Vertente triturante. 

(C) Cuspide. 

(D) Ponte de esmalte. 

 

23) Indique a alternativa que condiz com a estrutura 

representada pelo número 2. 

 

(A) Aresta longitudinal. 

(B) Vértice da cúspide. 

(C) Aresta transversal. 

(D) Sulco oclusal. 

 

24) Qual estrutura é representada pelo número 3? 

 

(A) Aresta longitudinal. 

(B) Sulco marginal. 

(C) Aresta transversal. 

(D) Sulco lingual. 

 

25) Os alginatos são fabricados a partir de _____________ 

e podemos classifica-los como um 

____________________, pois ocorre uma reação 

química entre o pó e a água, onde o material adquirido 

na manipulação não pode reverter ao seu estado 

inicial. Exemplo: Hydrogum, Jeltrate, Ava Gel. 

 

Preencha as lacunas: 

(A) Algas marinhas / Elastômeros. 

(B) Elastano / Anelásticos. 

(C) Algas marinhas / Hidrocolóide irreversível. 

(D) Latex / Hidrocolóide reversível. 

 

26) As moldeiras individuais possuem algumas 

características que são fundamentais que o protético 

tome conhecimento para um obter um trabalho com 

bom resultado. 

 

Marque a alternativa que não corresponde com tais 

características. 

(A) São moldeiras personalizadas, confeccionadas em 

resina acrílica sobre o modelo de estudo obtido na 

primeira moldagem clínica. 

(B) Esta moldeira personalizada tem a função de melhor 

recobrir as áreas importantes, sem deformar tecidos e 

afastar músculos. 

(C) Permite obter um detalhamento anatômico minucioso 

de toda área basal. 

(D) Pode ser confeccionada com alginato para melhor 

manuseio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Até atingir seu ponto final, a resina acrílica passa por 

algumas fases, como: Arenosa, Pegajosa, Plástica e 

Borrachóide. 

 

Assinale a alternativa que corresponde à fase Plástica. 

(A) Fase ideal de trabalho, pois se apresenta com uma 

massa, porém sem o aspecto adesivo; sendo boa fase 

para o correto escoamento na prensagem das muflas. 

(B) Aspecto de teia de aranha; apresenta uma massa 

adesiva. 

(C) Início da junção do pó ao líquido; tem aspecto de areia 

molhada. 

(D) Apresenta-se como uma massa de borracha; não é 

indicado seu manuseio nesta etapa, pois não possui 

mais elasticidade. 

 

28) À primeira vista, a Prótese Total (PT) tem por 

finalidade restaurar de maneira total o paciente 

desprovido de dentes, porém ela abrange outros 

aspectos, tão ou mais importantes do que apenas a 

estética. Dentro do complexo saúde, a perda total dos 

dentes acarreta problemas de ordem psicológica, 

fisiológica e social, e tem como objetivo devolver o 

completo bem-estar ao indivíduo. 

 

Não faz parte das funções da PT: 

(A) Restaurar a função mastigatória. 

(B) Devolver os movimentos do músculo da mímica. 

(C) Corrigir defeitos da fonética devido a perda dos 

dentes. 

(D) Restaurar as medidas e contornos da face. 

 

29) Sabe-se que cada elemento dentário tem uma 

característica específica quanto sua morfologia, e é 

importante que o profissional saiba esculpir de forma 

correta cada um deles para que haja uma harmonia 

oclusal, evitando problemas futuros na articulação 

temporomandibular (ATM) .  

 

O termo snake eyes ou “olhos de cobra” é utilizado para a 

escultura oclusal de qual dente? 

(A) Molares. 

(B) Pré molares. 

(C) Caninos Superiores. 

(D) Caninos Inferiores. 

 

30) A ATM é a articulação que está relacionada com a 

mastigação. Algumas características são apontadas 

quanto sua estrutura, como a cápsula articular e o 

líquido sinovial. 

 

Sabendo disso, marque a alternativa que corresponda à 

classificação dessa articulação. 

(A) Diartrose. 

(B) Sinartrose. 

(C) Anfiartrose.  

(D) Sinoartrose. 

 

31) Durante o exercício do profissional em seu ambiente 

de trabalho, existem algumas condições que oferecem 

riscos ocupacionais a ele e sua equipe. 

 

No que se refere aos ricos físicos, assinale a alternativa que 

exemplifica esse tipo de risco. 

(A) Radiações ionizantes e não ionizantes. 

(B) Ácidos. 

(C) Vírus.  

(D) Resinas. 

 

32) Durante a técnica de polimerização, o espaço para o 

modelo, no interior da mufla, deve ser avaliado antes 

de ser fixado com gesso. Caso seja necessário, 

devemos desgastar o modelo. Esse procedimento evita 

contratempos. A quantidade de _____ é adequada para 

fixar o modelo na mufla. 

 

 

Preencha a lacuna: 

(A) 80g 

(B) 100g 

(C) 150 g 

01) D 180 g 

 

33) Em relação às próteses provisórias removíveis (PPR), 

qual a probabilidade de infiltração, causando cárie 

dentária, quando usanda por tempo superior a 90 dias? 

 

 

(A) Inexistente. 

(B) Baixo. 

(C) Médio. 

(D) Elevado. 
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34) Analise as assertivas sobre PPR: 

 

I. É sabido, que, por mais que sejamos apurados em 

relação ao planejamento, na tentativa de associar 

retenção, suporte, estabilidade e estética, a PPR a 

grampo sempre deixa a desejar, principalmente no 

quesito estético. 

   Porque: 

II. Os grampos formam, às vezes, empecilhos que 

dificultam a aceitação do trabalho proposto. 

 

É correto afirmar: 

(A) As assertivas I e II estão corretas, porém, a II não 

justifica a I. 

(B) Apenas a assertiva I está correta, e a II não justifica a 

I. 

(C) As assertivas I e II estão corretas, e a II justifica a I. 

(D) A assertiva I está incorreta, e a II está correta. 

 

35) Os músculos do corpo humano possuem diversas 

funções, dando a nós a possibilidade de realizar 

amplos movimentos. Há dois tipos de contração 

muscular, a isotônica e isométrica.  

 

 

Analise as assertivas: 

I. A contração isotônica resulta em movimentos. 

II. A contração isométrica gera amplos movimentos. 

III. Na contração isométrica não ocorre mudança no 

comprimento do músculo. 

IV. A contração isotônica é uma contração estática. 

 

É correto afirmar: 

(A) Apenas a II e IV estão corretas. 

(B) Apenas a I e III estão corretas. 

(C) Apenas a II está correta. 

(D) Apenas a III estão correta. 

 

36) A articulação temporomandibular (ATM) executa dois 

tipos de movimentos: rotação e translação. 

Utilize de seus conhecimentos para associar as assertivas 

quanto o movimento de rotação.  

 

I. A rotação ocorre quando o côndilo se movimenta em 

torno de um eixo fixo, se articulando contra a 

superfície inferior do disco articular. 

PORTANTO: 

II. Este movimento ocorre na cavidade ou compartimento 

articular inferior da articulação. 

 

 

É correto afirmar: 

(A) Apenas a I está correta. 

(B) I e II estão correta, porém a II não tem relação com a 

I. 

(C) I e II estão corretas, e a II está diretamente relacionada 

com a I. 

(D) Apenas a II está correta. 
 

37) Em relação aos músculos ligados aos movimentos da 

ATM, qual dos citados abaixo não faz parte dessa 

articulação. 
 

(A) Temporal. 

(B) Zigomático maior. 

(C) Pterigoideo medial. 

(D) Masseter. 
 

38) Dentre as características da ATM, marque a 

alternativa que não condiz com essa articulação.  
 

(A) Sinovial. 

(B) Poliaxial. 

(C) Complexa. 

(D) Bicondílea. 
 

39) Quanto à inervação da articulação 

temporomandibular, marque a alternativa que 

corresponde ao nervo responsável por essa estrutura. 
 

(A) N. Mandibular. 

(B) N. Maxilar. 

(C) N. Facial. 

(D) N. Bucal. 
 

40) O exercício da profissão de Técnico em Prótese 

Dentária, em todo o território nacional, somente será 

permitido aos profissionais inscritos no Conselho 

Regional de Odontologia da jurisdição em que 

exerçam a profissão. Portanto, é obrigatório o registro 

nos conselhos regionais. Diante disso, os profissionais 

da área devem ter conhecimento do que lhes é 

permitido na área. 
 

É vedado aos técnicos em prótese dentária, EXCETO: 

(A) Prestar serviço de assistência direta a pacientes. 

(B) Manter em sua oficina equipamento e instrumental 

específico de consultório odontológico. 

(C) Fazer propaganda de seus serviços ao público em 

geral. 

(D) Fazer propagandas em revistas, jornais ou folhetos 

especializados, desde que dirigidas aos cirurgiões 

dentistas, e acompanhadas do nome da oficina, do seu 

responsável e do número de inscrição no Conselho 

Regional de Odontologia. 
 


