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O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
PSIU! OUVIU ESSA?
Os homens fofocam tanto quanto as mulheres, o que muda
é o conteúdo de suas maldades
Os homens se divertem em classificar as mulheres como
irrecuperáveis fofoqueiras, sempre prontas a se reunir ou
correr ao telefone para comentar a vida alheia. Para eles, a
fofoca, essa instituição tão antiga quanto o primeiro
agrupamento de “Homo sapiens”, é uma característica
eminentemente feminina. É bom os homens começarem a
rever suas opiniões sobre esse assunto. Uma série de
pesquisas realizadas nos últimos meses por universidades
americanas e inglesas chegou a resultados muito parecidos a
respeito de quem cultiva o exercício da intriga e do fuxico. Os
pesquisadores concluíram que os homens são tão
fofoqueiros quanto as mulheres - ou até mais que elas. O mais
recente desses estudos, divulgado há três semanas pelo
Social Issues Research Centre, um centro de pesquisas
independente de Londres, entrevistou 1.000 donos de
telefones celulares, entre homens e mulheres, perguntandolhes que tipo de conversa costumam manter em seus
aparelhos e em que ocasiões. A conclusão foi que 33% dos
homens do grupo eram fofoqueiros contumazes, contra
apenas 26% das mulheres.
A diferença entre a fofoca masculina e a feminina,
apontam os estudos, está no conteúdo. Os homens, mais
competitivos por natureza, geralmente fofocam sobre o
ambiente de trabalho. Comentam sobre a possibilidade de
promoção dos colegas e dos chefes - e também sobre suas
gafes e comportamentos inadequados. O que está em jogo,
por trás dessas intrigas, é quem vai vencer na carreira e quem
vai ficar no meio do caminho. As mulheres preferem fofocar
com as amigas e parentes, e seus temas prediletos são os
relacionamentos, tanto os próprios quanto os alheios. "Os
dois gêneros têm em comum o fato de comentarem muito
sobre a aparência de pessoas do sexo oposto", disse a VEJA
Jack Levin, sociólogo da Northeastern University, de Boston
[...]
Levin chama atenção para o fato de que, se por um lado a
fofoca pode ser negativa e destruir reputações, por outro é um
instrumento poderoso para entender o ambiente em que se
vive e adaptar-se a ele. "Num escritório, por exemplo, é
através das conversas no cafezinho que o novo funcionário
fica sabendo como é o clima no local, em quem se pode
confiar, como é a política de promoções, se a moça atraente
da mesa ao lado é comprometida, e assim por diante", afirma
o sociólogo. O clínico geral Memorino Melo, de São Paulo,
confirma esse aspecto positivo da fofoca. Diz ele: "Eu e meus
amigos gostamos muito de falar da vida alheia, mas não
necessariamente falamos mal das pessoas. Muitas vezes os
comentários coletivos ajudam a entender a personalidade de
quem se está falando". Segundo os especialistas em
comportamento, a percepção de que a fofoca é apenas da
natureza feminina é uma herança dos tempos em que as
mulheres não trabalhavam. Restritas ao limitado universo
doméstico, o assunto recorrente de suas conversas era a
relação com seus maridos. Estes, na defensiva,
menosprezavam as conversas das mulheres sobre eles como
sendo fofocas sem importância. No mundo de hoje, em que a
teia de relacionamentos se tornou infinitamente maior e mais
complexa, a fofoca não conhece gênero.
(ZAKABI, Rosana. Revista VEJA - Edição 2020 de 8 de agosto de
2007, com adaptações.)
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1. Segundo o texto, os homens devem repensar sua visão da
fofoca porque:
A) antigamente, como não trabalhavam, as mulheres
conversavam muito sobre seus maridos;
B) não devem se divertir em classificar as mulheres como
fofoqueiras irrecuperáveis, ao vivo ou por telefone;
C) conversar pelo celular sobre relacionamentos e trabalho
é uma característica eminentemente feminina;
D) falar da vida alheia é um hábito muito antigo, que tem sua
origem na pré-história;
E) pesquisas recentemente divulgadas mostram que
homens e mulheres têm o mesmo hábito de fofocar.
2. Sinônimos e termos ou expressões mais genéricos ajudam
a evitar a repetição de vocábulos na construção do texto. O
item que mostra uma correspondência INCORRETA entre o
vocábulo e o termo que lhe faz referência é:
A)
B)
C)
D)
E)

“fofoca” / “exercício da intriga e do fuxico” (1º parágrafo);
“ambiente” / “escritório” (2º parágrafo);
“telefones celulares” / “aparelhos” (1º parágrafo);
“pesquisas” / “estudos” (1º parágrafo);
“homens” / “mulheres” / “os dois gêneros” (2º parágrafo).

3. O item que melhor resume o conteúdo do segundo
parágrafo é:
A) homens comentam mais sobre as situações do trabalho,
enquanto mulheres conversam sobre suas relações
pessoais, mas tanto uns quanto outros fofocam bastante
sobre o visual de pessoas do sexo oposto;
B) quanto ao conteúdo, a diferença entre a fofoca de
homens e de mulheres está no fato de que os homens
fofocam no trabalho, enquanto as mulheres fofocam em
casa;
C) para vencer na carreira, homens e mulheres fofocam
sobre as relações de trabalho, mas somente as mulheres
comentam sobre a aparência de amigas e parentes;
D) como são mais competitivos, os homens fofocam sobre a
aparência do chefe e dos colegas de trabalho, enquanto
as mulheres fofocam sobre a aparência de amigas e
parentes;
E) homens e mulheres comentam sobre a aparência de
pessoas do sexo oposto, mas a diferença é que os
homens fazem isso apenas no trabalho, e as mulheres o
fazem em casa.
4. Das palavras abaixo, a INADEQUADA para substituir o
termo em destaque no trecho “A diferença entre a fofoca
masculina e a feminina, apontam os estudos, está no
CONTEÚDO” é:
A)
B)
C)
D)
E)

tema;
assunto;
objetivo;
tópico;
matéria.

5. Em “Os homens, MAIS COMPETITIVOS POR NATUREZA,
geralmente fofocam sobre o ambiente de trabalho”, a relação
de sentido que o elemento sublinhado estabelece com o
restante da frase é de:
A)
B)
C)
D)
E)

exemplificação;
contraste;
condição;
causa;
concessão.

6. Das alterações abaixo na redação do trecho “se por um lado
a fofoca pode ser negativa e destruir reputações, por outro é
um instrumento poderoso para entender o ambiente em que
se vive e adaptar-se a ele” (3º parágrafo), a que mantém o
sentido original é:
A) A fofoca não só é negativa e destrói reputações como
também é um instrumento poderoso para entender o
ambiente em que se vive e adaptar-se a ele.
B) Além de ser negativa e destruir reputações, a fofoca é um
instrumento poderoso para entender o ambiente em que
se vive e adaptar-se a ele.
C) A fofoca pode ser negativa e destruir reputações, porque
é um instrumento poderoso para entender o ambiente em
que se vive e adaptar-se a ele.
D) A fofoca pode ser negativa e destruir reputações, mas
também é um instrumento poderoso para entender o
ambiente em que se vive e adaptar-se a ele.
E) Como é um instrumento poderoso para entender o
ambiente em que se vive e adaptar-se a ele, a fofoca pode
ser negativa e destruir reputações.
7. Na frase “Eu e meus amigos gostamos muito de falar da
vida alheia, MAS não necessariamente falamos mal das
pessoas” (3º parágrafo), para que se mantenha o sentido
original, a conjunção destacada só pode ser substituída por:
A)
B)
C)
D)
E)

ainda que;
portanto;
porquanto;
embora;
entretanto.

8. Ao longo do texto, diversos sinônimos e expressões
retomam o termo “fofoca”, ou no plural “fofocas”. O item que
NÃO faz referência a “fofoca” ou a “fofocas” é:
A) “maldades” (subtítulo);
B) “instituição tão antiga quanto o primeiro agrupamento de
'Homo sapiens'” (1º parágrafo);
C) “tipo de conversa” (1º parágrafo);
D) “intrigas” (2º parágrafo);
E) “instrumento poderoso para entender o ambiente em que
se vive” (3º parágrafo).
9. Se as palavras CONTEÚDO e ATÉ recebem acento gráfico,
da mesma forma são grafadas com acento, em obediência,
respectivamente, às mesmas regras, as palavras:
A)
B)
C)
D)
E)

concluíram e estréia;
país e atrás;
escritório e sociólogo;
também e está;
saída e alguém.

11. De acordo com a norma culta, completa adequadamente o
período “Se os homens não trocassem idéias sobre a vida
alheia no trabalho...”:
A) não puderam saber quem são os colegas e
relacionam;
B) não poderão saber quem são os colegas e
relacionam;
C) não podem saber quem são os colegas e
relacionam;
D) não podendo saber quem são os colegas e
relacionam;
E) não poderiam saber quem são os colegas e
relacionam.

como se
como se
como se
como se
como se

12. Faz o plural da mesma forma que o verbo destacado no
trecho “Os dois gêneros TÊM em comum o fato de
comentarem muito sobre a aparência de pessoas do sexo
oposto” o verbo em destaque na frase:
A) Quem LÊ o resultado das pesquisas se surpreende com o
resultado.
B) O homem não VÊ que faz tanta fofoca quanto a mulher.
C) Você CRÊ que possa existir alguém que não fale da vida
alheia?
D) O resultado da pesquisa VEM derrubar o mito de que só a
mulher faz fofoca.
E) Há quem não DÊ valor a esse tipo de pesquisa porque a
considere imprecisa.

13. Para o correto preenchimento das lacunas do período
“Comentários maldosos realmente ____ prejudicar pessoas,
mas também é possível que o diálogo sobre as relações entre
colegas ____ para o reconhecimento do ambiente de
trabalho”, considerando-se a concordância e o tempo dos
verbos, têm de ser usadas, respectivamente, as formas:
A)
B)
C)
D)
E)

podem / colabora;
podiam / colaborem;
podem / colabore;
poderiam / colaboraria;
pôde / colaborassem.

14. Observe as frases a seguir.
I.

Prefiro encontrar com os amigos para conversar ____
fofocar pelo telefone.
II. Homens e mulheres assistem ____ programas de fofoca
na televisão.
III. Certos funcionários parecem ir ____ escritório só para
fofocar, não para trabalhar.

10. Fazem o plural da mesma forma que o substantivo
INSTITUIÇÃO as palavras:

Considerando-se as normas de regência verbal da língua
culta, as lacunas têm de ser preenchidas, respectivamente,
pelas formas:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

conclusão / relação / percepção;
instituição / mão / relação;
cão / refrão / geração;
atenção / promoção / bênção;
percepção / prestação / alemão.

a que / a / ao;
do que / a / no;
a / a / ao;
do que / dos / no;
a / nos / no;
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15. O único trecho em que a pontuação foi feita
adequadamente é:
A) Embora tenhamos o hábito de comentar sobre a vida dos
outros, não o fazemos por maldade.
B) A fofoca maldosa um empecilho para o bom
relacionamento entre colegas de trabalho, é a mais
freqüente.
C) Só agora os estudiosos de todo o mundo, se interessam
por investigar a fofoca entre homens e mulheres.
D) Fofocar não seria inadequado se não prejudicasse os
demais como acontece, muitas vezes.
E) Ainda há quem pense que fofoca, só acontece em casa e
é coisa de mulher.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
16. A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos
serviços de saúde no SUS tem como objetivo:
A)
B)
C)
D)
E)

estimular a participação da população e o controle social;
economizar gastos com recursos humanos;
disciplinar, controlar e reprimir a população;
economizar gastos com infra-estrutura de saneamento;
realizar reuniões periódicas com os serviços privados de
saúde.

17. Definir estratégias de implantação do PACS/PSF é
atribuição da(o):
A)
B)
C)
D)
E)

Secretaria Estadual de Saúde;
Secretaria Municipal de Saúde;
Ministério da Saúde;
Equipe Básica de Saúde;
Regional de Saúde.

18. A Lei nº 8.142/ 90 estabelece que:
A) a representação permanente no Conselho Nacional de
Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos
representantes do CONASS, do CONASEMS, das
centrais de trabalhadores e da federação brasileira de
hospitais;
B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde
será majoritária em relação aos demais segmentos;
C) os representantes dos prestadores de serviço compõem
o conselho de saúde em caráter temporário;
D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados
para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta
complexidade;
E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do
SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de
saúde.
19. Hierarquização do Sistema de Saúde significa a
organização por:
A)
B)
C)
D)
E)

níveis de complexidade tecnológica;
critérios de vigilância epidemiológica;
programas específicos por patologia;
nível de estrutura gerencial;
ofertas de serviço.

20. A Constituição Federal de 1988, na Seção II (Da Saúde),
preconiza, em relação à iniciativa privada, que:
A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único de saúde;
C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as
instituições privadas na participação de forma
complementar do SUS;
D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que
a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus
derivados é permitida;
E) haverá destinação de recursos públicos para auxílio ou
subvenções.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. No capeamento direto com o hidróxido de cálcio, o
primeiro mecanismo de ação é:
A)
B)
C)
D)
E)

metaplasia pulpar;
indução de formação de dentina secundária;
formação de dentina esclerosada;
necrose da camada superficial da polpa;
aumento do número de odontoblastos.

22. A clorexidina é a substância mais utilizada para o controle
da placa dentária em uma solução aquosa, e deve ser no
percentual de:
A)
B)
C)
D)
E)

0,5%;
0,2%;
0,01%;
0,3%;
0,02%.

23. Para restaurações de pequenas lesões primárias, na
superfície de esmalte em dente permanente, a indicação é:
A)
B)
C)
D)
E)

amálgama;
ionômero;
fosfato;
compósito;
silicato.

24. O material recomendado para o polimento do amálgama
dentário pela ABOPREV:
A)
B)
C)
D)
E)

disco de óxido de alumínio;
ponta de borracha abrasiva;
broca multilaminada;
lâmina de bisturi;
borrachas siliconadas.

25. No controle da placa supragengival, é usual fazer dois
bochechos diários de clorexidina, em uma solução com a
concentração de:
A)
B)
C)
D)
E)

2,0%;
1,4%;
0,12%;
0,5%;
0,08%.

26. Para o pessoal auxiliar odontológico, ACD e THD, a
criação do SUS pela Constituição da República foi de grande
importância profissional. A criação foi no ano de:
A)
B)
C)
D)
E)

1990;
1988;
1980;
1978;
1984.

27. É da competência do Auxiliar de Consultório Dentário:
A)
B)
C)
D)
E)

fazer a demonstração de técnicas de escovação;
responder pela administração de clínica;
preparar moldeiras;
confeccionar modelos;
manipular materiais de uso odontológico.

28. A broca carbide PM de número 702 tem um formato:
A)
B)
C)
D)
E)

esférico liso;
cilíndrico picotado;
tronco-cônico invertido liso;
de chama lisa;
tronco-cônico picotado.

29. Na classificação dos gessos para uso odontológico, o que
pode ser usado como material de moldagem é o gesso tipo:

36. Na remoção da guta-percha, dos canais que sofreram
retratamentos, os solventes indicados abaixo são:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

dois;
três;
um;
quatro;
cinco.

30. Espátula de aço inox, com dois segmentos sulcados em
hélice, tendo nas extremidades duas lâminas: uma cortante,
em forma de faca, e outra em forma de minúscula concha:
A)
B)
C)
D)
E)

Nº 24;
Hollemback;
N° 31;
Lecron;
N° 7.

31. A placa dental é constituída de bactérias, de
glicoproteínas de origem salivar e de polissacarídeos
bacterianos extracelulares. O percentual aproximado de
bactéria é de:
A)
B)
C)
D)
E)

20 a 30;
70 a 80;
50 a 60;
10 a 40;
80 a 90.

32. Instrumento que, para marcar a bolsa, a haste
milimetrada deve ser alinhada com o longo eixo do dente e
conduzida até o fundo da bolsa:
A)
B)
C)
D)
E)

sonda milimetrada;
ponta de Morse;
cureta de McCall;
raspador de Ivory;
pinça de Crane-Kaplan.

33. Revelador de placa que cora a placa na cor amarelo ouro,
proporcionando ótimo contraste com a superfície do dente:
A)
B)
C)
D)
E)

fucsina;
colubiazol;
eritrocina;
azul de metileno;
iodo.

E.D.T.A. e soda clorada;
paramonoclorofenol e canforado;
álcool e éter;
eucaliptol e E.C.T.M;
fenol canforado e soda clorada.

37. Substância de escolha em um curativo de demora em
canais com polpas necrosadas:
A)
B)
C)
D)
E)

paramonoclorofenol canforado;
sofradex;
creosoto de Faia;
pasta de antibiótico;
cresatina.

38. Instrumento usado para remover um curativo de demora,
algodão ou cone de papel absorvente retido no interior de um
canal:
A)
B)
C)
D)
E)

lima Madstroen;
sonda lisa;
lima rabo de rato;
alargador;
lima tipo Kerr.

39. Medicamento de escolha para curativo de demora, em
dentes decíduos, com necrose pulpar e fístula gengival:
A)
B)
C)
D)
E)

paramonoclorofenol canforado;
fenol canforado;
creosoto de Faia;
hidróxido de cálcio;
tricresol formalina.

40. Em radiografia, na técnica periapical, em um exame
radiográfico completo das arcadas dentárias de um paciente
adulto, a quantidade mínima de películas necessárias é:
A)
B)
C)
D)
E)

quatorze;
doze;
vinte;
dez;
dezoito.

34. A placa de vidro para manipulação do cimento fosfato de
Zinco: o ideal é ter uma espessura de 25 mm e estar em uma
temperatura, em graus Celsius, variando de:
A)
B)
C)
D)
E)

18 a 24;
27 a 35;
08 a 15:
25 a 29;
10 a 16.

35. A constituição do cemento dentário que recobre
externamente as raízes dos dentes tem o percentual de
substância mineral de:
A)
B)
C)
D)
E)

65;
92;
78;
50;
23.
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