
“Precisar de dominar os outros é Precisar dos outros. o chefe é um dePendente.” 
Fernando Pessoa - Livro do Desassossego - composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda livros na cidade de Lisboa
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1. Você recebeu do iscal um cartão de respostas e um 
caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões. 
Veriique se os seus dados estão corretos. Se necessário, 
comunique ao iscal.
2. É responsabilidade do candidato se certiicar de que o 
nome do cargo informado nesta capa de prova corresponde 
ao nome do cargo informado no seu cartão de respostas.
3. O cartão de respostas só pode ser preenchido com caneta 
esferográica de tinta indelével azul ou preta (Edital 63/2013, 
subitem 12.8.3).
4. O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, 
rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos 
locais destinados às respostas.
5. Assinale no cartão de respostas a alternativa correta. 
O preenchimento do cartão de respostas deve ser feito 
conforme o exemplo a seguir:
 A) B) C) D) E)
6. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, 
incluindo o preenchimento do cartão de respostas.  
Respeite o espaço destinado às respostas.
7. Ao ser autorizado o início da prova, veriique, no caderno 
de questões, se a numeração das questões e a paginação 
estão corretas.

8. Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão 
digital de cada candidato (Edital 63/2013, subitem 12.9, alínea “a”).
9. Somente após decorrida uma hora do início da prova o 
candidato poderá entregar o seu cartão de respostas e retirar-
se da sala de prova (Edital 63/2013, subitem 12.9, alínea “c”).
10. Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente o 
seu cartão de respostas ao iscal.
11. Somente será permitido levar seu caderno de questões 
faltando uma hora para o término estabelecido para o im da 
prova (Edital 63/2013, subitem 12.9, alínea “d”).
12. É terminantemente vedado copiar respostas, em qualquer 
fase do concurso público (Edital 63/2013, subitem 12.9,  
alínea “e”).
13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser 
liberados juntos (Edital 63/2013, subitem 12.9, alínea “g”).
14. Se você precisar de algum esclarecimento solicite a 
presença do responsável pelo local.
15. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no 
espaço reservado no seu cartão de respostas.



NF-01 | Assistente de Laboratório - Odontologia

3

Concurso Público UFRJ - Edital 63/2013

LÍNGUA PORTUGUESA

1. O trecho abaixo consta do item 11 (Cidade 
universitária, cidade da cidadania) das Diretrizes 
Gerais do Plano Diretor UFRJ 2020 (PD UFRJ-
2020), aprovado pelo Conselho Universitário da 
instituição em 05 de novembro de 2009. Leia-o, 
atentamente e responda a questão proposta:

“O papel social da Universidade não se esgota na 
formação de proissionais qualiicados, de professores, 
de cientistas e pesquisadores; ela tem, igualmente, 
o compromisso de formar cidadãos aptos a pensar 
criticamente e a ser agentes de transformação de nossa 
sociedade, marcada por profundas desigualdades, 
pela injustiça social e ambiental.”

Marque, adiante, a alternativa correta quanto à 
concordância dos dois termos sublinhados no texto:
A) O adjetivo masculino plural aptos concorda 

apenas em gênero com o substantivo cidadãos.
B) O substantivo masculino singular aptos concorda 

em gênero, número e grau com o substantivo 
cidadãos. 

C) O adjetivo masculino plural aptos concorda 
apenas em gênero com o substantivo cidadãos.

D) O adjetivo masculino plural aptos concorda em 
gênero e número com o substantivo cidadãos.

E) O substantivo neutro plural aptos concorda em 
gênero e número com o adjetivo  cidadãos.

2. A Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ realizou (1), 
em maio passado, o  seminário “Identidade e 
Gênero: uma questão de toda a UFRJ”. Os temas 
debatidos foram  Diversidade Sexual; Violência 
contra a Mulher; Homem e Sexo; e Questões 
sobre o Aborto. O objetivo foi entender, por meio 
de palestras e debates, como a comunidade 
acadêmica lida (2) com os diversos aspectos que 
envolvem (3) o assunto.

Marque a alternativa que identiica a correta lexão 
de todos os verbos sublinhados e numerados no 
texto da questão:
A) (1) 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito 

do indicativo; (2) 3ª pessoa do singular do 
presente do subjuntivo; (3) 3ª pessoa do plural 
do presente do indicativo.

B) (1) 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito 
do indicativo; (2) 3ª pessoa do singular do 
presente do indicativo; (3) 3ª pessoa do plural 
do presente do indicativo.  

C) (1) 3ª pessoa do singular do pretérito imperfeito 
do indicativo; (2) 3ª pessoa do singular do 
presente do subjuntivo; (3) 3ª pessoa do plural 
do pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

D) (1) 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito 
do indicativo; (2) 3ª pessoa do plural do 
presente do indicativo; (3) 1ª pessoa do plural 
do presente do indicativo.

E) (1) 3ª pessoa do singular do pretérito imperfeito 
do subjuntivo; (2) 3ª pessoa do singular do 
presente do indicativo; (3) 3ª pessoa do plural 
do presente do subjuntivo.

3. Leia atentamente os textos adiante e responda a 
questão proposta:

TEXTO 1

“Foi lançada no dia 1° de maio a coleta de 
assinaturas para um projeto de lei de iniciativa 
popular por uma lei democrática da mídia. É a 
primeira vez que o movimento social constrói uma 
proposta concreta, ampla, para esse tema e põe nas 
ruas para discutir com a sociedade. (...) O projeto 
tem foco no combate ao monopólio e na garantia de 
representação dos diferentes grupos sociais. (...)”  

Jornal Brasil de Fato, edição n° 532,  
de 09 a 15 de maio de 2013, p. 3.

TEXTO 2

Orlando Zaccone é delegado da Polícia Civil do 
Rio de Janeiro (...) ele é a favor da legalização das 
drogas e defende que o papel do delegado dentro do 
marco democrático é o de garantir a liberdade e não 
o de prender, o que chama de marco autoritário. (...) 
defende que a guerra contra as drogas mata mais do 
que a própria droga.    

Trecho adaptado da entrevista “Uma guerra injusta 
produzida pelo Estado brasileiro”, concedida por Orlando 

Zaccone à jornalista Viviane Tavares e publicada no Jornal 
Brasil de Fato, de 09 a 15 de maio de 2013.

Depois de comparar os dois TEXTOS apre-
sentados, assinale qual das alternativas adiante 
mostra uma relação coerente entre eles:
A) O traço comum entre os dois textos é a 

defesa da ideia de que a democracia é uma 
necessidade central para o aperfeiçoamento 
da sociedade e para o enfrentamento e 
superação das desigualdades sociais.  

B) Não há relação coerente entre os dois textos, 
uma vez que tratam de assuntos inteiramente 
diferentes. 

C) O que relaciona um texto ao outro é a ideia de 
que se a mídia for democratizada não haverá 
mais tanta violência nos noticiários das TVs e 
dos Jornais. 

D) O que vincula os dois textos é a ideia de que a 
guerra contra as drogas pode ser vencida se a 
mídia for democratizada.

E) O traço comum entre os dois textos é a defesa 
da ideia de que a legalização das drogas 
necessita de uma lei que democratize a mídia.

4. O texto adiante é reprodução do parágrafo inicial 
da Introdução do BALANÇO DE ATIVIDADES do 
primeiro ano de funcionamento da COMISSÃO 
NACIONAL DA VERDADE, criada pela Lei 
12528/2011.

“A Comissão Nacional da Verdade foi instalada em 16 
de maio de 2012. Ela terá prazo de dois anos para apurar 
violações aos direitos humanos ocorridas no período 
entre 1946 e 1988, que inclui a ditadura (1964-1985).

(...)
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Ao instalar a comissão, a presidenta Dilma 
destacou que o Brasil precisa conhecer a totalidade de 
sua história e disse que as investigações não serão 
movidas pelo ódio ou revanchismo. “A ignorância sobre 
a história não paciica, pelo contrário, mantém latente 
mágoas e rancores”, acrescentou. Parafraseando 
Galileu Galilei, a presidenta lembrou que “a força pode 
esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular 
livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba 
por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou”.

Assinale em qual das alternativas adiante está a 
reescritura correta da oração sublinhada no texto:
A) A ignorância sobre a história não paciica; pelo 

contrário, mantêm latente mágoas e rancores.
B) A ignorância sobre a história não pacíica; pelo 

contrário, mantêm latentes mágoas e rancores.
C) A ignorância sobre a história não paciica; pelo 

contrário, mantém latentes mágoas e rancores. 
D) A ignorancia sobre a história não paciica; pelo 

contrário, mantém latentes mágoas e rancores.
E) A ignorancia sobre a história não pacíica; pelo 

contrário, mantem latentes mágoas e rancores.

5. O trecho abaixo foi adaptado – sem as marcações 
de crase – de parte do capítulo de conclusão do 
livro Testemunhos da Maré , de Eliana Sousa Silva, 
Doutora em Educação e Técnica em Assuntos 
Educacionais da UFRJ. Leia-o, atentamente,  
 e responda a questão proposta.

Vencer o mito da cidade partida, então, é fundamental 
para estabelecer outro olhar sobre a (1) cidade que não 
se referencie pela dicotomia em relação a (2) cidade-
favela. (...) Entender que a (3) favela é cidade e que, 
portanto, aos seus cidadãos devem ser oferecidas as 
(4) mesmas condições, assim como deve se exigir o 
cumprimento de deveres, representará uma mudança 
de paradigma das políticas públicas para essas áreas. 

Marque a alternativa em que ocorre, em todos 
os casos sublinhados e numerados, o emprego 
correto da crase:
A) (1) à; (2) à; (3) a; (4) as.
B) (1) a; (2) a; (3) a; (4) às.
C) (1) à; (2) a; (3) a; (4) as.
D) (1) a; (2) a; (3) à; (4) as.
E) (1) a; (2) à; (3) a; (4) as.

6. O texto adiante é um trecho do Capítulo I (Aspectos 
Gerais da Redação Oicial) do Manual de Redação 
da Presidência da República. 

“Não se concebe que um ato normativo de qualquer 
natureza seja redigido de forma obscura, que diiculte 
ou impossibilite sua compreensão. A transparência 
do sentido dos atos normativos, bem como sua 
inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de 
Direito: é inaceitável que um texto legal não seja 
entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois, 
necessariamente, clareza e concisão.”

Assinale qual das alternativas adiante está de 
acordo com o que determina o Manual de Redação:

A) Às pessoas portadoras de deiciência é 
assegurado o direito de se inscrever em 
concurso público para provimento de cargo cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deiciência 
de que são portadoras; para tais pessoas serão 
reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas no concurso.

B) O direito de se inscrever em concurso público 
às pessoas portadoras de deiciência para 
provimento de cargo é assegurado cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deiciência 
de que são portadoras; até 20% (vinte por cento) 
para tais pessoas das vagas oferecidas no 
concurso serão reservadas. 

C) Serão reservadas até 20% (vinte por cento) das 
vagas oferecidas no concurso para provimento 
de cargo para o direito de se inscrever às 
pessoas portadoras de deiciência cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deiciência 
de que são portadoras.

D) O direito de se inscrever em concurso público 
às pessoas portadoras de deiciência para 
provimento de até 20% do cargo é assegurado 
desde que o cargo tenha atribuições cujas 
funções sejam compatíveis com a deiciência de 
que são portadoras.

E) 20% das vagas para provimento de cargo cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deiciência 
de que são portadoras serão reservadas para o 
direito de pessoas portadoras de deiciência se 
inscrever em concurso público. 

7. Os textos adiante são fragmentos do belo artigo 
publicado pelo jornalista Pedro Motta Gueiros, em 
abril de 2011, quando estavam em seu início as 
obras de reforma do estádio Maracanã. Leia-os, 
atentamente, e responda a questão proposta:

“De todas as brincadeiras do mundo, o futebol 
talvez seja apenas a mais séria. É nesse espaço do 
lúdico e da fantasia que se fortalecem a identidade e os 
laços de uma cultura. (...) encontrar o Maracanã como 
uma boca banguela à espera de um implante traz o 
desconforto de uma cadeira de dentista. Na estética 
elitizada da indústria do entretenimento, o sorriso 
construído para um mês de Copa do Mundo esconde 
a cara – às vezes desdentada, às vezes não, mas 
nossa! – do torcedor brasileiro.

(...)

A explosão do gol e da fraternidade no abraço ao 
torcedor desconhecido era versão esportiva de uma 
cerimônia religiosa. Não se mexe no teto da Capela 
Sistina. Se restaura, quando necessário. Estar no 
Maracanã tem, ou tinha, a dimensão do sagrado.

(...)

Junto com a queda das arquibancadas, implode 
também parte da alma carioca. Que o velho gigante, 
para sempre adormecido, descanse em paz. Depois de 
uma destruição, é uma defesa natural do homem tentar 
transformar o horror em alento. Além dos escombros e das 
ilusões perdidas, só nos resta a esperança de que a vida e 
o Maracanã possam ser melhores daqui para frente.”
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Marque a alternativa em que está correta  
a airmação sobre o texto:
A) Com linguagem erudita, o jornalista compara  

a indústria do entretenimento com o  
consultório dentário.

B) O jornalista utiliza a linguagem igurada para 
enfatizar a importância do futebol em nossa 
cultura; para criticar as reformas no estádio; 
para prestar sua homenagem afetiva a parte de 
sua estrutura, que deixará de existir e para olhar 
para o futuro com esperança.

C) Com linguagem objetiva, o jornalista faz uma 
demonstração anti-católica ao comparar o 
Maracanã com a Capela Sistina.

D) O jornalista utiliza a linguagem igurada para 
reduzir a importância do futebol, comparando-o 
a uma brincadeira séria; para elogiar as reformas 
no estádio; para prestar sua homenagem à 
religiosidade do povo carioca.     

E) Com linguagem erudita, o jornalista estabelece 
um paralelo entre a Capela Sistina, um consultório 
dentário, a indústria do entretenimento e um 
gigante desdentado com a  boca aberta.  

8. O texto a seguir reproduz os primeiros versos 
da música HAITI, de Caetano Veloso. Leia-o e 
responda a questão proposta:

“Quando você for convidado pra subir no adro /  
Da fundação casa de Jorge Amado / 

Pra ver do alto a ila de soldados, quase todos pretos / 
Dando porrada na nuca de malandros pretos / De ladrões 
mulatos e outros quase brancos / Tratados como pretos

Só pra mostrar aos outros quase pretos / (E são 
quase todos pretos) / E aos quase brancos pobres como 
pretos / Como é que pretos, pobres e mulatos / E quase 
brancos quase pretos de tão pobres são tratados (...)”

Quanto à forma nominal do verbo DAR, sublinhado 
no texto, podemos airmar que ele está no:
A) Particípio.
B) Ininitivo.
C) Particípio com verbo auxiliar.
D) Gerúndio.
E) Ininitivo lexionado.

9. Leia os textos 1 e 2 e responda:

TEXTO 1

O texto a seguir é uma simulação de interação entre 
amigos hipotéticos numa das redes sociais da internet: 

Joana Darc - Faroeste Cabloco, música lançada em 
1987, e que marcou minha adolescência virou um ilme 
muito bacana. Recomendo. Uma canção de quase duas 
décadas atrás, mas que ainda proporciona um incrível 
debate sobre drogas, corrupção, desigualdade social....

Ernesto Castro - Quase duas? Quase 3 décadas. 
Estamos velhos...

Gisele Simone  - Também gostei...
Joana Darc - quase 30 mesmo... tá passando tão 

rápida que estou perdida 
Valéria Ricarda - não desiste não. Vale a pena! 

TEXTO 2

O texto adiante é um trecho de artigo publicado, 
em 1998, pelo professor Aloísio Teixeira, ex-Reitor da 
UFRJ (entre 2003 e 2011), falecido em julho de 2012: 

“Estranho país esse nosso Brasil. A Constituição 
de 1988 airma categoricamente, em seu artigo 207, 
que ‘as universidades gozam de autonomia didático-
cientíica, administrativa e de gestão inanceira e 
patrimonial’, mas o governo insiste que não é bem 
assim. E tanto insiste, que vem sistematicamente 
legislando sobre questões relativas à administração 
das universidades públicas, como se o princípio 
constitucional da autonomia fosse letra morta. (...)”.

Lidos, analisados e comparados os dois textos 
da questão, podemos airmar que, quanto à 
adequação vocabular:
A) O texto 1 é inadequado, porque mesmo na 

informalidade é obrigatório respeitar as normas 
da língua.

B) O texto 2 é mais adequado que o texto 1, porque 
usa a linguagem formal conforme a norma culta 
da língua.

C) Ambos os textos mostram inadequação vocabular.
D) Apenas o texto 2 mostra inadequação vocabular.
E) O texto 1 apresenta as marcas da linguagem 

informal, própria de uma conversa entre amigos. 
O texto 2, ao contrário, por tratar-se de artigo de 
opinião, baseia-se na linguagem formal e nas 
normas da língua. Ambos, portanto, cada um no 
seu caso, têm adequação vocabular. 

10. O texto adiante é um fragmento do romance Vidas 
Secas, de Graciliano Ramos. Leia-o, atentamente,  
e responda a questão proposta.

“A CACHORRA Baleia estava para morrer. Tinha 
emagrecido, o pêlo caíra-lhe (1) em vários pontos, as 
costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas 
escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. 
As chagas da boca e a inchação dos beiços diicultavam-lhe  
a comida e a bebida. (...) Então Fabiano resolveu matá-
la (2). Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, 
limpou-a  com o saca-trapo e fez tenção de carregá-la  
bem para a cachorra não sofrer muito. (...)”

Fonte do texto: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 
RJ, Record, 2001, pág. 85 a 91

Marque a alternativa que identiica corretamente 
os dois pronomes sublinhados e numerados no 
texto: 
A) (1) pronome pessoal oblíquo átono; (2) pronome 

pessoal oblíquo átono.
B) (1) pronome pessoal reto; (2) pronome pessoal reto.
C) (1) pronome pessoal oblíquo átono; (2) pronome 

pessoal oblíquo reto.
D) (1) pronome pessoal oblíquo reto; (2) pronome 

demonstrativo oblíquo reto.
E) (1) pronome demonstrativo oblíquo átono;  

(2) pronome demonstrativo oblíquo átono. 
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Lei Federal Nº 8.112/1990  
Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis da União, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Federais (RJU)

11. Considere os textos 1 e 2, a seguir que,  
cada um em seu tempo, expressam crítica ao 
atraso social do país e às condições precárias da 
saúde pública.

TEXTO 1

“Muita saúva e pouca saúde, 
os males do Brasil são”. 

 Frase célebre de Macunaíma, o herói sem nenhum 
caráter, obra de Mário de Andrade (1928)

TEXTO 2

“(...) No acoito das saúvas brasileiras, / De norte a 
sul, brasilinvest, por aí, / E outros males como o FMI / 
Mate a saúva antes dela te matar! / O peso é muito para 
um morto carregar / Pouca saúde e pouca grana pra 
gastar: / - Oh, seu ministro, onde a coisa vai parar? (...).”

Trecho da letra do Samba Enredo “Pouca Saúde e Muita 
Saúva, São os Males do Brasil” apresentado, em 1986, pelo 

Grêmio Recreativo e Escola de Samba São Clemente. 

Assinale, adiante, a alternativa em que consta, 
explicitamente, dispositivo do RJU, instituído pela  
Lei Federal N° 8.112/1990, que oferece ao servidor 
as condições para o exercício democrático da crítica: 
A) Ao servidor é proibido opor resistência injusti-

icada ao andamento de documento e processo 
ou execução de serviço. 

B) Ao servidor é proibido promover manifestação 
de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

C) É dever do servidor representar contra ilegalidade, 
omissão ou abuso de poder.

D) É dever do servidor atender com presteza ao 
público em geral, prestando as informações 
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo.

E) É dever do servidor zelar pela economia do 
material e a conservação do patrimônio público.

12. O texto adiante contém trechos da letra da 
música Fui ao Dentista, de Moreira da Silva  
(O Morengueira), sambista, compositor e intér-
prete destacado da Música Popular Brasileira, o 
criador do samba de breque.

“Fui ao dentista, pra chumbar uma panela,

Mas o gajo achou que ela, não podia obturar.

Ele me disse, “vou mudar toda a mobília,

Tu vais ver que maravilha, morengueira vai icar.

Arranco tudo, arranco até o maxilar…”

(...)

Meu panelão levou a breca…

Enquanto espero que a gengiva murcha e seca,

Pra moldar a perereca, provisória no bocão.

Tudo o que é efe, sai comprido, sai soprado,

Que até ico encabulado, com tamanha assopração:

Farofa fofa faz fofoca no feijão.”

Recorremos ao Moreira da Silva para falar 
de cuidados com a saúde, das garantias 
asseguradas ao servidor pelo RJU. Dentre as 
alternativas adiante, assinale aquela em que há 
airmação correta quanto aos dispositivos do 
Capítulo I (Disposições Gerais), do Título VI (Da 
Seguridade Social do Servidor), da Lei Federal 
N° 8.112/1990.
A) A concessão do Plano de Seguridade Social, 

somente se autorizada pela cheia imediata, 
dá cobertura aos riscos a que estão sujeitos o 
servidor e sua família. 

B) Os benefícios do Plano de Seguridade Social do 
servidor compreendem apenas a) aposentadoria; 
b) auxílio-natalidade; c) salário-família;   d) licença 
para tratamento de saúde.

C) Os benefícios do Plano de Seguridade Social do 
servidor compreendem, quanto ao dependente, 
apenas a pensão vitalícia. 

D) O recebimento indevido de benefícios havidos 
por fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução 
ao erário de 50% do total auferido.  

E) A União manterá Plano de Seguridade Social 
para o servidor e sua família. 
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13. O texto adiante é reprodução de parte do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2011, irmado 
pelo Sindicato das Proissões Auxiliares em 
Odontologia no Estado do Ceará.

“(...) CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
DOS AUXILIARES EM ODONTOLOGIA. A partir 
de 1º de janeiro de 2011, o piso salarial dos ACD - 
Auxiliares de consultório dentário, ASB - Auxiliares 
de Saúde Bucal e APD - Auxiliares em Prótese 
Dentaria é de R$_650,00__(seiscentos e cinquenta 
reais_). Para os empregados que trabalham ou 
prestam serviços em cooperativas, nos institutos, 
nas fundações, nos hospitais, nas clinicas e 
consultórios odontológicas e clínicas de estética 
bucal, laboratórios de próteses dentárias, ortodontias 
e implante e clinicas de cirurgias buco-maxílo-facial, 
com abrangência territorial no Estado do Ceará.(...).”

Quanto a Vencimentos e Remuneração, nos 
termos do que estabelece o RJU, é correto 
airmar que: 
A) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens de caráter permanente, é redutível 
conforme a disponibilidade do caixa da União.

B) O servidor perderá, em dobro, a remuneração 
do dia em que faltar ao serviço, sem motivo 
justiicado.

C) Nenhum servidor receberá remuneração 
superior à do Secretário Executivo Substituto 
do Ministério ao qual estiver vinculado seu 
órgão de lotação.

D) Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 

E) Excluem-se no teto de remuneração as 
vantagens obtidas por meio de decisão judicial 
conquistada por ação movida por órgão de 
representação sindical.  

14. Adiante está reproduzida parte da letra da música  
 É Proibido Proibir, de Caetano Veloso. Nos 
anos 1960, a canção era um protesto contra o 
conservadorismo e o autoritarismo reinantes,  
agravados tragicamente com o golpe civil-militar 
de 1° de abril de 1964.

“A mãe da virgem diz que não
E o anúncio da televisão
E estava escrito no portão
E o maestro ergueu o dedo
E além da porta
Há o porteiro, sim...

E eu digo não
E eu digo não ao não
Eu digo: É!
Proibido proibir
é proibido proibir
é proibido proibir
é proibido proibir...”

Correio da Manhã. Arquivo Nacional

 

Derrubada a ditadura e restabelecida a ordem 
democrática em meados dos anos 1980, pela luta da 
sociedade organizada, certas proibições perderam o 
sentido negativo que tinham e passaram a fazer parte 
integrante e necessária da vida social atualizada, 
regida pelo Estado Democrático de Direito.    

Dos dispositivos do RJU referentes ao Regime 
Disciplinar, assinale, dentre as alternativas 
adiante, aquele que NÃO integra a relação das 
Proibições estabelecidas no artigo 117 da Lei 
Federal N° 8.112/1990:
A) retirar, sem prévia anuência da autoridade 

competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição. 

B) recusar fé a documentos públicos.
C) opor resistência injustiicada ao andamento de 

documento e processo ou execução de serviço.
D) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal 

ou de outrem, em detrimento da dignidade da 
função pública. 

E) ausentar-se do serviço durante o expediente, 
mesmo que com prévia autorização do chefe 
imediato.

15. A estabilidade do servidor público é uma garantia 
democrática com a qual ele pode agir de forma livre 
de interferências e injustiças de natureza política ou 
de outras pressões incompatíveis com o interesse 
coletivo. Por sua importância, ela consta de todas as 
Constituições Federais brasileiras desde a de 1934. 

Como é de conhecimento geral, os termos da 
estabilidade deinidos na Constituição Federal e no 
RJU foram alterados pela Emenda Constitucional 
n° 19, de 04 de junho de 1998. 

Assim, podemos airmar que, quanto à estabilidade, 
o texto atualizado da Lei Federal n° 8.112/1990 esta-
belece que o servidor habilitado em concurso público e 
empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá 
estabilidade no serviço público ao completar:
A) 2 (dois) anos e meio de estágio em setores do 

órgão em que está em exercício.
B) 3 (três) anos de efetivo exercício.
C) 2 (dois) anos de estágio em pelo menos três 

setores do órgão em que está em exercício.
D) 1 (um) ano de efetivo exercício.
E) 3 (três) anos e meio de estágio em pelo menos 

três setores do órgão em que está em exercício.
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16. O texto a seguir é trecho do artigo UFRJ, 
publicado pelo ex-Reitor da UFRJ (2003-2011), 
Prof. Aloísio Teixeira, em junho de 1998.

“(...) Ao lado desses pontos mais especíicos 
foram discutidos, irmando-se a certeza de que 
são necessárias a revisão e atualização da 
estrutura organizacional da UFRJ, a modernização 
e proissionalização de sua administração e 
reformulação do modelo de gestão, particularmente 
no que diz respeito a novas formas de inanciamento. 
Tudo isso em um ambiente crescentemente 
democrático e participativo, com plena transparência, 
para dentro e para fora, de todas as ações e 
iniciativas. (...).”   

Dos fatores considerados para avaliação 
do servidor relacionados no artigo 20 da  
Lei Federal n° 8.112/1990, assinale, adiante, 
aquele que mantém relação com o trecho 
sublinhado do texto do ex-Reitor da UFRJ:
A) Assiduidade
B) Responsabilidade
C) Capacidade de iniciativa
D) Produtividade
E) Pontualidade

17. Leia e analise os dispositivos do RJU que 
se referem ao Concurso Público relacionados 
adiante e assinale a alternativa em que há ERRO:
A) O concurso público terá validade de até 3 (três) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, 
por igual período.

B) O concurso público será de provas ou de 
provas e títulos, podendo ser realizado em 
duas etapas, conforme dispuserem a lei e o 
regulamento do respectivo plano de carreira, 
condicionada a inscrição do candidato ao 
pagamento do valor ixado no edital, quando 
indispensável ao seu custeio, e ressalvadas 
as hipóteses de isenção nele expressamente 
previstas.

C) O prazo de validade do concurso público e as 
condições de sua realização serão ixados em 
edital, que será publicado no Diário Oicial da 
União e em jornal diário de grande circulação.

D) Não se abrirá novo concurso público enquanto 
houver candidato aprovado em concurso 
anterior com prazo de validade não expirado.

E) O concurso público terá validade de até 2 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado uma única vez, 
por igual período.

18. As Disposições Gerais constantes da Seção I, do 
Capítulo I, do Título II do RJU, deinem as normas 
do Provimento. Dentre as alternativas adiante, 
marque aquela que NÃO é um dos requisitos 
básicos para investidura em cargo público:
A) A nacionalidade brasileira.
B) A idade mínima de vinte e um anos.
C) O gozo dos direitos políticos.
D) O nível de escolaridade exigido para o 

exercício do cargo.
E) Aptidão física e mental.

19. O RJU dedica um de seus Capítulos (o III, do Título 
IV) às normas relativas à acumulação de cargos. 
Dentre as alternativas adiante, assinale aquela em 
que há airmação ERRADA sobre o tema:
A) A proibição de acumular estende-se a cargos, 

empregos e funções em autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista da União, do Distrito Federal, 
dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

B) Ressalvados os casos previstos na Constituição, 
é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos.

C) A acumulação de cargos, ainda que lícita, ica 
condicionada à aprovação da cheia imediata 
do servidor.

D) A acumulação de cargos, ainda que lícita, ica 
condicionada à comprovação da compatibilidade 
de horários.

E) Considera-se acumulação proibida a percepção 
de vencimento de cargo ou emprego público 
efetivo com proventos da inatividade, salvo  
quando os cargos de que decorram essas  
remunerações forem acumuláveis na atividade.

20. Considere os textos 1 e 2 a seguir, e rersponda 
ao que se pede no enunciado.

TEXTO I 

Os versos adiante são da letra de Não Enche, de 
Cantano Veloso. 

“Me larga, não enche / Você não entende nada / 
E eu não vou te fazer entender...

Me encara, de frente / É que você nunca quis ver / 
Não vai querer, nem vai ver

Meu lado, meu jeito / O que eu herdei de minha 
gente / Eu nunca posso perder

Me larga, não enche / Me deixa viver, me deixa 
viver / Me deixa viver, me deixa viver...

(...) Quadrada! Demente! / A melodia do meu 
samba / Põe você no lugar / Me larga, não enche / 
Me deixa cantar, me deixa cantar / Me deixa cantar, 
me deixa cantar...

(...) Harpia! Aranha! / Sabedoria de rapina /  
E de enredar, de enredar / Perua! Piranha!

Minha energia é que / Mantém você suspensa 
no ar / Prá rua! se manda! / Sai do meu sangue / 
Sanguessuga / Que só sabe sugar / Pirata! Malandra! 
(...) / Vagaba! Vampira!

O velho esquema desmorona / Desta vez prá 
valer / Tarada! Mesquinha! / Pensa que é a dona / E 
eu lhe pergunto / Quem lhe deu tanto axé? / À-toa! 
Vadia! (...)” 

TEXTO 2

Os versos adiante são da letra de Você é linda, do 
mesmo compositor, autor e intérprete.

“Linda / E sabe viver / Você me faz feliz / Esta 
canção é só pra dizer / E diz / Você é linda / Mais que 
demais / Vocé é linda sim / Onda do mar do amor / 
Que bateu em mim
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Você é forte / Dentes e músculos / Peitos e lábios / 
Você é forte / Letras e músicas / Todas as músicas / Que 
ainda hei de ouvir / No Abaeté / Areias e estrelas / Não 
são mais belas / Do que você / Mulher das estrelas / 
Mina de estrelas / Diga o que você quer 

Você é linda / E sabe viver / Você me faz feliz / 
Esta canção é só pra dizer / E diz / Você é linda / 
Mais que demais / Você é linda sim / Onda do mar 
do amor / Que bateu em mim (...)

Dos dispositivos do RJU relacionados nas 
alternativas adiante, assinale aquele com o qual 
podemos estabelecer ao mesmo tempo relação 
com os textos 1 e 2 citados:
A) Ao servidor é proibido praticar usura sob 

qualquer de suas formas.
B) Ressalvados os casos previstos na Constituição, 

é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos.

C) É dever do servidor manter conduta compatível 
com a moralidade administrativa. 

D) Ao servidor é proibido proceder de forma desidiosa.
E) Ao servidor é proibido promover manifestação 

de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.   Sobre o uso de barreiras ou equipamentos de 
proteção individual (EPI), assinale a opção correta.
A) As luvas de plástico devem ser usadas como 

sobreluvas quando houver necessidade de manu-
sear artigos fora do campo de trabalho.

B) As luvas grossas de tecido ou látex são utilizadas 
para manuseio de materiais esterilizados quentes.

C) As luvas para limpeza devem ser de borracha grossa 
e cano curto e, se não estiverem rasgadas ou fura-
das, podem ser descontaminadas e reutilizadas.

D) Caso as luvas sejam rasgadas durante o atendi-
mento, elas devem ser imediatamente substituídas 
por outras, sem necessidade de lavagem das mãos.

E) As trocas de luvas devem ser feitas apenas 
nos procedimentos cirúrgicos, usando-se um 
par exclusivo de luvas para cada usuário e 
descartando-o imediatamente após o uso.

22.   Assinale a alternativa que exempliica correta-
mente a manipulação e o descarte de resíduos 
odontológicos.
A) A destinação de todo material perfurocortante 

deve ser feita em recipiente rígido, estanque, 
vedado e identiicado pela simbologia de subs-
tância infectante.

B) Os resíduos deverão ser mantidos em recipientes 
abertos, separados manualmente em lixo comum  
e contaminado.

C) O descarte de resíduos de um tratamento odon-
tológico não necessitam dos mesmos cuidados 
que os de um ambiente hospitalar.

D) Os resíduos devem ser descartados usando luvas 
grossas e depositando-os em saco de lixo preto.

E) O revelador e o ixador de RX devem ser des-
pejados em esgoto.

23.   Os proissionais da área da saúde, por estarem mais 
expostos, possuem um risco elevado de aquisição 
de doenças infecciosas, devendo estar devidamente 
imunizados. O proissional deve estar atento às 
características da região e da população a ser atendida, 
pois diferentes vacinas podem ser indicadas. As opções 
seguintes indicam as vacinas mais importantes para os 
proissionais da Odontologia, EXCETO:
A) inluenza
B) hepatite C
C) tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
D) dupla tipo adulto (difteria e tétano)
E) hepatite B

24. Dra. Auxiliadora é a dentista do município de 
Cedralzinho. Aparecida é a auxiliar de saúde 
bucal que está de plantão na Unidade de Saúde.  
João, uma criança de 9 anos, chega para a realização 
de uma exodontia. Aparecida deve preparar a 
bandeja para iniciar o atendimento. Marque a opção 
que não deveria compor esta listagem:
A) Pinça de Adson
B) Cureta de dentina
C) Cabo para bisturi
D) Alveolótomo
E) Lima para osso

25. Assinale a alternativa que contém um dispositivo 
de higiene oral indicado para remoção de placa 
bacteriana de superfícies proximais em que a papila 
interdental ocupa todo o espaço da ameia interdental:
A) Escova bitufo
B) Palito de madeira
C) Fio dental
D) Escova unitufo
E) Escova interdental

26. A Promoção da Saúde é entendida como um 
campo conceitual, político e metodológico para 
analisar e atuar sobre as condições sociais que são 
importantes para melhorar a situação de saúde e de 
vida das pessoas. Os itens abaixo são diretrizes da 
Promoção da Saúde, EXCETO:
A) reconhecimento das diferenças sociais, econô-

micas e culturais como deinidoras das condições 
de saúde.

B) participação ativa dos sujeitos para modiicar as 
condições de vida.

C) fortalecimento da participação social.
D) enfraquecimento das redes de cooperação 

intersetoriais.
E) estímulo às ações intersetoriais.

27.   São considerados riscos ocupacionais a possibili-
dade de perda ou dano e a probabilidade de que tal 
perda ou dano ocorra. Os itens abaixo são causadores 
dos riscos físicos aos quais estão submetidos os 
proissionais da Odontologia, EXCETO:
A) iluminação deiciente ou excessiva
B) umidade
C) caneta de alta rotação
D) hipoclorito de sódio
E) radiação ionizante e não ionizante
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28. Dos materiais de moldagem abaixo, pode ser 
vazado no gesso em até 2 horas:
A) Silicona de Condensação
B) Godiva de Baixa Fusão
C) Alginato
D) Godiva de Alta Fusão
E) Silicona de Adição

29. O lúor é comprovadamente eicaz na prevenção 
das cáries dentárias. O uso dos bochechos luo-
retados é indicado como método preventivo. A 
concentração recomendada de lúor em bochechos 
diários de luoreto de sódio deve ser:
A) 0,25%
B) 0,75%
C) 2,25%
D) 0,02%
E) 0,05%

30. Quanto à administração e organização da clínica 
odontológica, NÃO é responsabilidade delegada 
pelo odontólogo ao auxiliar de saúde bucal:
A) controlar o estoque de materiais odontológicos.
B) pesquisar preços para a compra de materiais.
C) efetuar o controle das entradas e saídas dos 

trabalhos do laboratório de prótese.
D) emitir atestado odontológico.
E) separar as ichas dos pacientes marcados.

31. São exemplos de doenças de interesse odon-
tológico causadas por bactérias:
A) síilis e tuberculose
B) síilis e caxumba
C) caxumba e rubéola
D) hepatite B e herpes
E) rubéola e síilis

32. Os instrumentais odontológicos seguintes são uti-
lizados durante o tratamento endodôntico, EXCETO:
A) cursor de silicone
B) sonda periodontal milimetrada
C) calcadores
D) lupa
E) régua milimetrada

33. O prontuário clínico é um documento fundamental 
e obrigatório. Ele deve ser legível, podendo ser 
manuscrito, datilografado ou digitado. NÃO faz 
parte desse prontuário:
A) icha clínica odontológica
B) radiograias odontológicas
C) cópias de receitas odontológicas
D) descrição dos procedimentos odontológicos
E) nota iscal da compra do consultório odontológico

34. Marque a alternativa que aponta o material 
restaurador indicado para adequação do meio 
bucal em pacientes com alto índice de cárie e a sua 
principal característica:
A) Amálgama: expansão tardia
B) Cimento de ionômero de vidro: liberação de lúor
C) Resina composta: boa adesividade
D) Resina acrílica: selamento marginal
E) Óxido de zinco e eugenol: inibição bacteriana

35. Material solicitado pelo dentista para forração de 
cavidades profundas:
A) alginato
B) hidrocolóide
C) hidróxido de cálcio
D) limalha de prata
E) otosporim

36. A importância dos equipamentos de proteção 
individual relaciona-se com:
A) proilaxia da endocardite bacteriana
B) proilaxia da endocardite cruzada
C) prevenção de contaminação
D) prevenção da malária
E) contaminação cruzada

37. São materiais de proteção individual, EXCETO:
A) Jaleco
B) Óculos
C) Luvas
D) Descarpack
E) Gorro

38. A importância da esterilização dos materiais 
odontológicos é fundamental para:
A) prevenir DORT
B) evitar danos materiais
C) prevenir/evitar contaminação de doenças 

infecciosas
D) prevenir/evitar acidentes de trabalho
E) evitar sequelas faciais

39. Cirurgião dentista MCP planejou exodontia dos 
dentes 46 e 16. Portanto, o fórceps esterilizado será 
com a seguinte numeração:
A) 151 e 150 respectivamente
B) 18R e 18L respectivamente
C) 150 e 151 respectivamente
D) 65 e 69 respectivamente
E) 16 e 18R respectivamente

40. Ao ser realizada exodontia do resto radicular, 
deverá ser solicitado, provavelmente, na cirurgia  
o fórceps:
A) 18L
B) 18R
C) 16
D) 150
E) 65

41. Assinale a alternativa que contém a notação 
dental numérica dos seguintes dentes: segundo 
pré-molar superior direito, primeiro molar superior 
esquerdo permanente e canino superior direito 
decíduo, nesta ordem:
A) 15, 26, 53
B) 14, 26, 57
C) 15, 27, 53
D) 15, 26, 63
E) 25, 16, 17

42. Dos dentes da dentição permanente, possui 
duas raízes o:
A) primeiro pré-molar inferior.
B) primeiro pré-molar superior.
C) incisivo lateral superior.
D) segundo pré-molar superior.
E) segundo pré-molar inferior.
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43. No início da preparação do paciente para a 
consulta, é necessária a formulação de um prontuário 
individual onde deve constar do termo de autorização 
do tratamento odontológico preconizado:
A) orientações verbais quanto aos cuidados pré  

e pós-operatórios e complicações possíveis.
B) orientações por escrito quanto aos cuidados  

pós-operatórios e complicações não previstas.
C) orientações por escrito quanto aos cuidados pré  

e pós-operatórios e complicações possíveis.
D) orientações por escrito quanto aos cuidados pré 

e pós-operatórios e complicações previstas e não 
previstas.

E) orientações por escrito quanto aos cuidados 
pré e pós-operatórios, sem relatar possíveis 
complicações.

44. Na primeira dentição, uma criança apresenta os 
seguintes dentes, EXCETO:
A) 51
B) 55
C) 83
D) 61
E) 68

45. O exame clínico deverá conter os seguintes 
materiais, EXCETO:
A) espelho
B) pinça
C) carpule
D) cabo para espelho
E) sonda

46. Sobre a cárie dentária, é INCORRETO airmar:
A) A doença cárie está em declínio em todo  

o mundo.
B) A cárie é uma doença de progressão rápida, por 

isso deve ser logo tratada.
C) A cárie é mais prevalente em indivíduos de 

menor nível socioeconômico.
D) A cárie dentária pode ser deinida como uma 

destruição localizada dos tecidos dentais 
causada pela ação das bactérias.

E) A cárie é uma doença multifatorial.

47. Numa situação de urgência é prudente que o 
auxiliar ou técnico de saúde bucal:
A) solicite o SAMU
B) prescreva medicação
C) desibrile o coração
D) tenha uma síncope
E) administre hormônio

48. Técnica de escovação em que as cerdas são 
forçadas diretamente no sulco gengival, num ângulo 
de 45 graus com o eixo do dente, realizando-
se movimentos curtos para frente e para trás, 
vibratórios, deslocando todo o resíduo existente na 
área. A descrição refere-se à técnica de:
A) Bass
B) Stillman
C) Stillman modiicada
D) Charters
E) fones

49. A função da proilaxia é:
A) a remoção de restaurações e manchas 

intrínsecas.
B) a remoção do bioilme e manchas extrínsecas.
C) o clareamento dental.
D) remover a gengivite.
E) a limpeza de materiais.

50. Assinale a alternativa que contém um método 
sistêmico de aplicação de lúor:
A) Dentifrício
B) Gel luoretado
C) Água luoretada de abastecimento público
D) Mousse luoretado
E) Verniz luoretado

51. A anatomia da Articulação Temporo-Mandibular 
apresenta os seguintes músculos, EXCETO:
A) músculo temporal
B) músculo pterigoideo medial
C) músculo pterigoideo inferior
D) músculo pterigoideo lateral
E) músculo masseter

52. Indique qual dos materiais abaixo NÃO faz parte 
dos instrumentais cirúrgicos para uma exodontia:
A) forceps
B) Cureta de Gracey 5/6
C) Seringa Carpule
D) Sindesmótomo
E) Cureta de Lucas

53. Compete ao auxiliar de saúde bucal sob a super-
visão do CD, EXCETO:
A) preparar modelos de gesso.
B) selecionar moldeiras.
C) processar ilmes radiográicos.
D) reparar próteses.
E) organizar e executar atividades de higiene bucal.

54. No atendimento às crianças, o ASB e o CD devem 
adotar medidas para evitar transtornos e reações que 
possam diicultar o atendimento. Entre as medidas 
adotadas abaixo, deve-se evitar:
A) Usar uma forma suave o tom de voz.
B) Se possível evitar procedimentos que produzem 

dor no primeiro atendimento.
C) Fazer o procedimento o mais rápido possível 

para não estressar a criança.
D) Contar histórias infantis.
E) Deixar a criança ter o “controle” da situação.

55. O papel principal de um material forrador é 
proteger a polpa, promovendo uma barreira contra 
as bactérias e impedindo o movimento do luido pelos 
túbulos dentinários. NÃO fazem parte dos principais 
grupos de materiais forradores:
A) cimentos de hidróxido de cálcio
B) cimentos de ionômero de vidro
C) cimentos de ionômero de vidro modiicado por 

resina
D) cimentos elastoméricos
E) cimentos de óxido de zinco e eugenol
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56. Entre as técnicas radiográicas, temos a intrabucal 
e extrabucal. A técnica intrabucal entende-se por:
A) panorâmica
B) tomograia computadorizada
C) ressonância magnética
D) teleradiograia de peril
E) interproximal

57. Durante um tratamento endodôntico, o CD 
precisa irrigar o canal radicular por várias vezes. 
Marque a opção que indica material que seja um 
agente irrigador:
A) Tricresolformalina
B) Flúor
C) Ácido fosfórico
D) Hipoclorito de Sódio
E) Cimento de zinco e eugenol

58. Na icha do paciente temos o Periograma que 
se usa para anotações da saúde periodontal do 
paciente. Assinale a alternativa que NÃO faz parte 
do atendimento periodontal:
A) anotar na icha presença de bolsas periodontais.
B) anotar na icha presença de sangramento.
C) anotar na icha profundidade de sondagem.
D) anotar na icha presença de restaurações.
E) anotar na icha presença de mobilidade.

59. O material restaurador Ionômero de Vidro apre-
senta algumas vantagens, EXCETO:
A) liberação de lúor
B) utilização como base para outros materiais
C) biocompatibilidade
D) adesividade à estrutura dental
E) apresentação de uma boa escala de cor

60. O método mais eicaz de controle do bioilme 
dentário se dá através de:
A) enxaguatórios bucais
B) dentifrícios luoretados
C) antibióticos
D) aplicação tópica de lúor
E) escovação dentária
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