PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA (PE)

PORTUGUÊS
01. Considere a piada abaixo:
O bêbado esta pendurado em um poste cantarolando, até que
chega um guarda e diz:
— Desça já daí!
O bêbado desce e o guarda pergunta:
— Quem é você?
— Não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá de cima!
Contribui(em) para a “graça” da piada:
I.

A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o
último trecho do texto.
II. A informação prévia de que se tratava realmente de
um ébrio.
III. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto
do seu interlocutor.

04. Ainda sobre a fala do garoto na charge acima, podemos
concluir que:
I. ocorre uma ruptura no uso da língua portuguesa;
II. há registro de uma variante linguística social;
III. há o registro da formalidade no uso da língua portuguesa.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

05. Considere a imagem abaixo e marque a alternativa correta.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

Considere a imagem abaixo e responda as questões 02, 03 e 04.

Linguisticamente, a forma mais adequada para o enunciado
acima seria:
A)
B)
C)
D)
E)

Nós erramos. Quem reclamar, nós expulsaremos.
Nós erramos, mas quem reclamar, nós expulsamos.
Nós erra, quem reclama, nós expulsa.
Nós erra, mas quem reclama, nós expulsa.
Nós erremos, quem reclamar, nós expulsemos.

06. Sobre o uso pronominal, marque a alternativa correta.

02. Pela imagem acima é possível concluir que:
A) o garoto se irrita ao afirmar que tirou zero na avaliação.
B) o garoto faz uma ameaça verbal a professora que lhe
deu zero na avaliação.
C) a professora corrige, mas não justifica o motivo do erro.
D) a professora ao ver o garoto com uma arma de fogo se
vê na obrigação de alterar o resultado da avaliação.
E) a professora errou na nota obtida pelo aluno e achou
melhor corrigi-la.
03. De acordo com a fala do garoto, podemos concluir que
ocorre a predominância da função:
A)
B)
C)
D)
E)

poética
metalinguística
conativa
expressiva
fática
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A) Nada faz-me querer sair de Pernambuco.
B) Vou-me embora para Moreilândia.
C) Em Moreilândia, a prova se realizará neste domingo
pela manhã e tarde.
D) Anita despediu-se, me beijando a face.
E) Em tratando-se de negócios, João está sempre
atento.
07. Na expressão: “É provável que ele chegue ainda hoje.”,
temos:
A)
B)
C)
D)
E)

Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
Oração Subordinada Substantiva Predicativa
Oração Subordinada Substantiva Apositiva
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08. No estudo da linguagem, sabemos que o paralelismo
consiste em uma sequência de expressões com estrutura idêntica. Com base neste contexto, marque a ÚNICA alternativa
INCORRETA.
A) Mariana vende balas e biscoitos.
B) Pedro falou para sua mãe que iria para o cinema e
depois para a festa.
C) Fagner tem dois sonhos a se realizar: ser jogador e
ficar famoso.
D) Dona Georgita pediu para seu filho ir na farmácia e
depois passasse no supermercado.
E) Geralda afirmou ao delegado ter ido ao colégio e ter
ido ao mercado.
09. Marque, entre as alternativas abaixo, a que apresenta
todas as palavras separadas corretamente.
A)
B)
C)
D)
E)

sols-tí-ci-o, al-fai-a-te, ba-lei-a
pneu, rá-bu-la, tungs-tê-ni-o
ap-to, psi-co-se, o-bso-le-to
ad-vir, ab-so-lu-to, si-le-pse
pai, cog-no-me, ar-le-quim

10. Considere o fragmento textual abaixo e marque a alternativa correta.
“O rato roeu a roupa do Rei de Roma.”
Este famoso enunciado tem como predominância, quanto às
figuras de linguagem:
A)
B)
C)
D)
E)

metonímia
aliteração
eufemismo
hipérbole
antítese

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sabemos que Pernambuco está se preparando para receber uma montadora de automóveis que irá elevar ainda mais a
economia do estado. Serão milhares de ofertas de emprego a
serem gerados durante a instalação da Fiat, bem como, quando do início de produção. A cidade que irá instalar a primeira
montadora de automóveis no estado consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

Abreu e Lima
Caruaru
Igarassú
Paulista
Goiana

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Des. Jones Figueirêdo Alves
Des. José Fernandes de Lemos
Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais
Des. Jovaldo Nunes Gomes
Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção

13. Assinale a alternativa abaixo que apresenta, economicamente, a maior empresa brasileira em valor de mercado.

D) Bando do Brasil
E) Petrobras
Considere o texto a seguir e responda a questão 14.
Da manga rosa
Quero gosto e o sumo.
Melão maduro, sapoti, juá.
Jaboticaba, teu olhar noturno;
Beijo travoso de umbú cajá.
Pele macia,
Ai! carne de cajú!
Saliva doce, doce mel,
Mel de uruçú.
Linda morena,
Fruta de vez temporana,
Caldo de cana caiana,
Vem me desfrutar!
Linda morena,
Fruta de vez temporana,
Caldo de cana caiana,
Vou te desfrutar!
Morena Tropicana,
Eu quero teu sabor.
Ai! Ai! Ioiô! Ioiô!
14. Trata-se de uma das músicas mais conhecidas do meio
artístico brasileiro que é de autoria de:
A)
B)
C)
D)
E)

Chico César
Zé Geraldo
Caetano Veloso
Maria Betânia
Alceu Valença

15. Todos os artistas abaixo citados são de Pernambuco, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Alceu Valença
Nando Cordel
Elba Ramalho
Reginaldo Rossi
Geraldo Azevedo

16. É sabido que Pernambuco será uma das sedes da Copa do
Mundo em 2014, inclusive com a construção de um moderno
estádio de futebol exclusivo para o evento na cidade de:
A)
B)
C)
D)
E)

Recife
São Lourenço da Mata
Carpina
Olinda
Jaboatão dos Guararapes

17. Moreilândia, conforme dados do censo IBGE de 2010,
está com uma população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

09.766 habitantes
11.132 habitantes
17.876 habitantes
23.445 habitantes
27.090 habitantes

A) Itaú
B) Vale
C) Bradesco
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18. O gentílico utilizado para quem nasce em Moreilândia
corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

moreirense
moreilano
moreiense
moreilense
moreilanense

19. O prefeito eleito na cidade de Moreilândia para o quadriênio 1997-2000 foi:
A)
B)
C)
D)
E)

Valdemar Peixoto de Luna
Antonio Primo de Queiroz
Jose Miranda Filho
João Angelim Cruz
Jeser de Sa Vieira

20. Entender a importância das artes plásticas, torna-se caminho para reconhecer a sensibilidade intelectual de uma pessoa. Muitas vezes, é através de uma obra de arte que se percebe a personalidade do ser humano, bem como, sua expressão de sentimento. Assinale, entre as alternativas abaixo a que
apresenta uma artista plástica brasileira:
A)
B)
C)
D)
E)

Clara Nunes
Anita Malfatti
Chiquinha Gonzaga
Clarice Lispector
Cecília Meireles

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Um paciente de 6o kg, saudável, será submetido a cirurgia
para colocação de implantes dentários osseointegráveis. Para
anestesia será usado Lidocaína a 2% com adrenalina
1:200.000. Sabendo-se que o tubete de anestésico contém
1,8mL, que a dose máxima de Lidocaína é 4,4mg/kg e que a
dose máxima de adrenalina é 0,2 mg, qual o máximo de tubetes que pode ser utilizado?
A)
B)
C)
D)
E)

5
6
7
8
9

22. Para extração dentária dos seguintes elementos: 11, 27, 36
e 45 Pergunta-se: Quais fórceps devem ser usados respectivamente?
A)
B)
C)
D)
E)

No 1, No 18L, No 17, No 151
No 150, No 18R, No 16, No 151
No 1, No 18R, No 16, No 150
No 150, No 16, No 17, No 150
No 150, No 18R, No 16, No 151

23. A inervação sensitiva do palato duro é dada da seguinte
forma:

E) Nervo Alveolar Superior Anterior na região de incisivos e caninos, Nervo Alveolar Superior Médio na
região de pré-molares e Nervo Alveolar Superior
Posterior na região de molares.
24. Referente à vascularização dentária, marque a alternativa
ERRADA:
A) Nos dentes inferiores é provida pela artéria alveolar
inferior, ramo da artéria mandibular.
B) Nos dentes superiores é provida pelas artérias alveolares superiores, ramos da artéria maxilar.
C) A região de palato duro recebe vascularização de
ramos, todos provenientes da artéria maxilar.
D) A artéria maxilar é a responsável pela vascularização
de todos os dentes, sendo ramo terminal da artéria
carótida externa.
E) A artéria maxilar, ao entrar na cavidade orbitária,
emite a artéria infra-orbital, seu ramo terminal, da
qual partirá o ramo alveolar superior anterior, para
os incisivos e canino do lado correspondente.
25. Qual das técnicas anestésicas abaixo é utilizada para extração de dentes inferiores e é realizada com a boca fechada?
A)
B)
C)
D)
E)

Gow-Gates
Vazirani-Akinosi
Bloqueio do nervo bucal
Bloqueio do nervo palatino maior
Bloqueio do nervo alveolar inferior (técnica direta)

26. Qual das alternativas abaixo corresponde às lesões consideradas Manifestações Orais mais fortemente relacionadas
com infecção por HIV?
A) Queilite, Varicela Zóster e Poiloníquia
B) Eritema Macular, Eritema Nodoso e Queilite
C) Leucoplasia Pilosa, Candidíase e Eritema Gengival
Linear
D) Siringomielia, Atrofia de Gengiva e Linfoma Não
Hodgkin
E) Queilite, Candidíase e Eritema Nodoso
27. Qual das alternativas abaixo corresponde ao método de
ação do Flúor no ecossistema oral?
A) Inibe o processo de desmineralização dentária e estimula a remineralização dos elementos dentários.
B) Reduz o pH do meio bucal e assim potencializa a
remineralização dos elementos dentários.
C) Atua na reposição de íons perdidos no processo de
desmineralização quando da existência de pH ácido
< 02
D) Potencializa o efeito tampão da saliva e eleva a deposição de cristais de hidroxiapatita no esmalte.
E) Eleva o pH salivar e assim dificulta a desmineralização dentária.

A) Nervo Nasopalatino de canino a canino e Nervo Bucal na região de pré-molares e molares.
B) Nervo Incisivo de canino a canino e nervo Nasopalatino na região de pré-molares e molares.
C) Nervo Palatino Maior em todo o palato duro e Nervo
Palatino Menor na região de palato mole.
D) Nervo Nasopalatino de canino a canino e Nervo Palatino Maior na região de pré-molares e molares.
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28. Num levantamento epidemiológico, com o propósito de
mensurar a prevalência de cárie dentária em determinada
população (crianças de até 13 anos de idade em ambiente
escolar público), e assim determinar e reconhecer as necessidades desta população, qual das alternativas apresenta o Índice mais apropriado?
A)
B)
C)
D)
E)

CPO-D
CPO
CEO
CIOD
Todos os acima podem ser utilizados

29. Qual alternativa apresenta corretamente dois processos
proliferativos?
A) Hiperplasia fibrosa inflamatória e fibroma ossificante periféricos
B) Osteossarcoma e fibromatose gengival irritativa
C) Papiloma escamoso oral e adenoma pleomórfico
D) Granuloma piogênico e lesão periférica de células
gigantes
E) Osteoma e hemangioma
30. Qual o método mais usado no processo de obtenção e
determinação do comprimento de um canal?
A)
B)
C)
D)
E)

Tátil
Processo avaliativo com ponta de papel absorvente
Radiográfico
Eletrônico
Mensuração interfacial
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