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PORTUGUÊS 
 
01. Deveria haver acento indicador de crase em qual das 
frases abaixo: 
 

A) Gosto de andar a pé. 
B) Este passeio será feito a cavalo. 
C) Não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. 
D) Este artigo se refere as pessoas que estão 

desempregadas. 
E) Meu filho está aprendendo a cantar essa música na 

escola. 
 

 
02. Em qual das alternativas abaixo a frase está 
CORRETAMENTE escrita? 
 

A) A propiedade da blusa é a enstituisão beneficiente. 
B) A propredade da brusa é há instituisão beneficente. 
C) A propriedade da blusa é a instituição beneficente. 
D) A propriedade da brusa é a enstituição beneficiente. 
E) A propiedade da brusa é a instituição beneficiente. 

 
 
03. Assinale a alternativa cuja frase apresenta palavra com 
acentuação INDEVIDA: 
 

A) Margarida não sabía nada sobre a prova. 
B) O sabiá tem o canto mais lindo 
C) Ela era uma mulher muito sábia. 
D) Sabíamos de tudo. 
E) Saberíamos se fosse o caso. 

 
 
04. Algo “Implícito” NÃO É algo: 
 

A) Subentendido. 
B) Volúvel. 
C) Escondido. 
D) Não expresso. 
E) Velado. 

 
 
05. Assinale a alternativa abaixo que apresenta pelo menos 
uma palavra INCORRETAMENTE escrita: 
 

A) Supérfulo – Entertido. 
B) Bicarbonato – Padrasto. 
C) Madrasta – Muçulmano. 
D) Meteorologia – Entretido. 
E) Saliva – Supérfluo. 

 
 
06. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 
respectivamente as lacunas: 
 
_____ é uma palavra que tem a _____ sílaba como sílaba 

tônica, ou seja, a sua última sílaba é aquela que é 
pronunciada com mais força. As restantes sílabas da palavra 
são _____, sendo pronunciadas com _____ intensidade. 
 

A) Paroxítona – Penúltima – Mudas – Maior. 
B) Paroxítona – Última – Neutras – Menor. 
C) Proparoxítona – Antepenúltima – Neutras – Maior.  
D) Oxítona – Penúltima – Átonas – Maior. 

E) Oxítona – Última – Átonas – Menor.   
  

 
07. É uma espécie de “metáfora desgastada”, pois apresenta 
uma palavra que perdeu seu sentido original: 
 

A) Antítese. 
B) Prosódia.  
C) Metonímia.  
D) Pleonasmo. 
E) Catacrese. 

 
 
08. São palavras proparoxítonas: 
 

A) Útil – Automóvel. 
B) Caderno – Problema. 
C) Cônego – Cárcere. 
D) Café – Cipó. 
E) Coração – Armazém. 

  
 
09. NÃO DEVERIA HAVER crase em qual das frases 
abaixo: 
 

A) Aquele aluno nunca está atento à aula. 
B) Suas atitudes são idênticas às de sua irmã. 
C) Por favor, permaneçam lado à lado. 
D) Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa 

menina! 
E) É importante obedecer às regras de funcionamento 

da escola. 
 

 
10. Há diferentes tipos de derivação. NÃO É um deles: 
 

A) Prefixal. 
B) Composição. 
C) Parassintética. 
D) Regressiva. 
E) Imprópria. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. Com base na notícia abaixo e utilizando seus 
conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e assinale a 
alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna: 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou no dia 31 de maio de 2019, os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), que mostra a 
renda domiciliar per capita de todos os estados brasileiros de 
2018. Na Paraíba, de acordo com o Instituto, a renda mensal 
do paraibano foi de R$ 898. Segundo a pesquisa a Paraíba 
tem ___________ rendimento mensal per capita do Nordeste. 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de maio de 
2019) 
 

A) 1º maior. 
B) 2º maior. 
C) 3° maior. 
D) 4º maior. 
E) 5º maior. 
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12. Assim como ocorre em vários segmentos da economia, as 
festas populares bancadas por recursos do contribuinte 
passam a enfrentar a maior crise da história. A grande 
maioria dos municípios, que há várias décadas vinha 
investindo pesado na contratação de estruturas e cachês 
milionários dos artistas em evidência, já passa a repensar os 
custos, diante da inescapável realidade que assola os cofres 
públicos. Campina Grande, a cidade paraibana que realiza 
há mais de três décadas o Maior São João do Mundo, há dois 
anos literalmente decidiu “pular essa fogueira”. 
Desde 2017, a cidade do Maior São João do Mundo vem 

adotando um modelo de parceria público-privada que 
assegurou a sobrevivência e o crescimento do mega-evento 
de 31 dias. 

(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de maio de 
2019) 

 
Sobre o São João de Campina Grande é INCORRETO 
afirmar que: 
 

A) a festa de São João é uma comemoração típica 
brasileira. 

B) o São João de Campina Grande ocorre no município 
de Campina Grande que é a segunda maior cidade 
Paraibana. 

C) o São João de Campina Grande pode ser considerado 
uma atração turística do estado da Paraíba. 

D) o São João de Campina Grande já ocorre a mais de 
trinta anos no estado da Paraíba. 

E)  a festa de São João de Campina Grande é o único 
evento deste tipo na região norte do Brasil. 

 
 
13. Trata-se de uma cidade localizada, no Brejo paraibano, 
sendo esta a quarta cidade brasileira em número de 
estabelecimentos produtores de cachaça registradas no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
O dado faz parte do Anuário da Cachaça, com dados 
pioneiros da bebida que é produzida no país. Segundo o 
estudo, a cidade possui sete estabelecimentos registrados no 
Mapa, perdendo apenas para os mineiros Belo Horizonte 
(19) e Salinas (9) e São Roque do Canaã, em Sergipe, que 
tem 10 estabelecimentos. 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 

2019) 
 
O trecho acima descreve a cidade paraibana de: 
 

A) Areia. 
B) Patos. 
C) Cajazeiras. 
D) Sapé. 
E) Mamanguape. 

 
 
14. Com base na notícia abaixo e utilizando seus 
conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e assinale a 
alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna: 
 

Foi sancionada e entrou em vigor no dia 29 de maio de 2019, 
uma lei que institui o dia 24 de março como o Dia Estadual 
da Conscientização e Combate_____________. A lei 
foi publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba e tem 
autoria do deputado Adriano Galdino (PSB). 

(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de maio de 
2019) 

 
A) ao feminismo. 
B) ao ódio religioso. 
C) a violência escolar. 
D) às fake News. 
E) às Drogas. 

 
 
15. Alvo de críticas em protestos recentes organizados por 
seguidores do governo, o presidente da Câmara dos 
Deputados atacou: o Executivo não tem uma agenda 
formulada e o país está caminhando para o "colapso social".  
O presidente da Câmara dos Deputados também criticou o 
ministro da Educação, Abraham Weintraub, por não se 
comportar como deveria: “Ele não é ator, é ministro”. Na 
entrevista que concedeu ao GLOBO na residência oficial, na 
noite do dia 02 de maio de 2019, o político voltou a insistir 
na necessidade da reforma da Previdência, mas alertou que 
só ela não resolve os problemas do país. 

(Fonte adaptada: oglobo.globo.com>acesso em 03 de junho 
de 2019) 

 
O nome do atual presidente da Câmara dos Deputados é: 
 

A) Marcos Pontes. 
B) Rodrigo Maia. 
C) Davi Alcolumbre. 
D) Marcos Pontes. 
E) Gustavo Canuto. 

 
 
16. Em relação a Machado de Assis, analise: 
 

I- Suas obras são divididas em duas fases: a fase romântica 
(ou de amadurecimento) e a fase realista (ou de maturidade); 
II- Foi no jornal que Machado iniciou sua carreira como 
escritor, e em 1859 vêm a público suas primeiras crônicas; 
III- Em 1886, nascia então a Academia Brasileira de Letras, 
tornando-se Machado o seu primeiro presidente eleito – 
posto que ocupou de 1897 até seu falecimento em 29 de 
setembro de 1908. 
 
Dos itens acima: 
 

A) Apenas o item II está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
 
17. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso em relação a 
Região Nordeste: 
 
(__)- É conhecida como o berço do Brasil, pois foi a 

primeira região do País a ser ocupada pelos colonizadores; 
(__)- Possui a maior quantidade de estados (oito) do Brasil; 
(__)- Na Região Nordeste inclui a Reserva Biológica do Atol 

das Rocas, que pertence ao estado do Rio Grande do Norte. 
 

A) V-V-F. 
B) V-F-F. 
C) F-F-V. 
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D) V-F-V. 
E) F-V-F. 

 
 
18. Os diversos tipos de danças típicas da região Nordeste do 
Brasil refletem exatamente as características do povo 
nordestino, sendo sempre muito festivas, alegres e coloridas. 
Todas as alternativas abaixo são danças típicas da região 
Nordeste, EXCETO: 
 

A) Frevo.  
B) Torém.  
C) Cacuriá.  
D) Balainha. 
E) Ciranda.  

 
 
19. Analise a imagem a seguir: 
 

 
O Lavrador de Café 

 
A obra acima foi desenvolvida pelo artista brasileiro: 
 

A) Di Cavalcanti. 
B) Alfredo Volpi.  
C) Cândido Portinari.  
D) Aldemir Martins.  
E) Victor Brecheret. 

 
 
20. O território brasileiro é composto por 26 Estados e um 
Distrito Federal. Os Estados constituem as unidades de maior 
hierarquia dentro da organização político-administrativa do 
País. O maior estado por extensão territorial da região 
Centro-oeste é: 
 

A) Brasília.  
B) Mato Grosso. 
C) Goiás.  
D) Mato Grosso do Sul. 
E) Paraná. 

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
21. Caio imputou a Rodrigo a prática do crime de furto em 
um estabelecimento comercial. Rodrigo, revoltado, resolveu 
procurar um advogado para saber qual medida poderia ser 

adotada. De acordo com o Código Penal, a conduta de Caio 
configura crime de: 
 

A) Injúria. 
B) Difamação. 
C) Calúnia. 
D) Dano. 
E) Exposição a perigo. 

 
 
22. Andréia estava em manhã de estudos de Direito Penal 
com seu namorado Marcelo. Durante os estudos, surgiu-lhes 
uma dúvida sobre qual seria o tipo penal do crime de 
“Extorsão”. Marcelo resolveu buscar no Código Penal e 
identificou que a conduta típica do referido crime é: 
 

A) Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência. 

B) Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou 
para outrem, qualquer vantagem, como condição ou 
preço do resgate. 

C) Exigir ou receber, como garantia de dívida, 
abusando da situação de alguém, documento que 
pode dar causa a procedimento criminal contra a 
vítima ou contra terceiro. 

D) Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, e com o intuito de obter para si ou para 
outrem indevida vantagem econômica, a fazer, 
tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. 

E) Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si 
ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a 
coisa comum. 

 
 
23. Diego praticou a conduta de “constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça a exercer ou não exercer 
arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não 
trabalhar durante certo período ou em determinados dias”. 
Diego praticou o crime de: 
 

A) Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e 
boicotagem violenta. 

B) Atentado contra a liberdade de associação. 
C) Paralisação de trabalho, seguida de violência ou 

perturbação da ordem. 
D) Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. 
E) Atentado contra a liberdade de trabalho. 

 
 
24. Maurício estava em dúvida sobre qual seria o tipo penal 
do crime de “Advocacia administrativa”. Desta forma, buscou 
conhecimento em leitura do Código Penal, e conclui que 
incorre no referido crime quem pratica a conduta típica de: 
 

A) Praticar violência, no exercício de função ou a 
pretexto de exercê-la. 

B) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 
perante a administração pública, valendo-se da 
qualidade de funcionário. 

C) Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos 
em lei. 
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D) Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e 
que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a 
revelação. 

E) Entrar no exercício de função pública antes de 
satisfeitas as exigências legais, ou continuar a 
exercê-la, sem autorização, depois de saber 
oficialmente que foi exonerado, removido, 
substituído ou suspenso. 

 
 
25. Larissa estava estudando Direito Penal, quando um tipo 
penal lhe chamou a atenção. Larissa identificou que aquele 
que solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 
vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em 
ato praticado por funcionário público no exercício da função 
incorre no crime de:  
 

A) Tráfico de influência. 
B) Desacato. 
C) Desobediência. 
D) Corrupção ativa. 
E) Descaminho. 

 
 
26. Assinale a alternativa que corresponde à conduta típica do 
crime de “Subtração ou inutilização de livro ou documento”: 
 

A) Importar ou exportar mercadoria proibida. 
B) Oferecer ou prometer vantagem indevida a 

funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício. 

C) Suprimir ou reduzir contribuição social 
previdenciária e qualquer acessório 

D) Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro 
oficial, processo ou documento confiado à custódia 
de funcionário, em razão de ofício, ou de particular 
em serviço público. 

E) Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 
ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 
consumo de mercadoria. 

 
 
27. Joseane, recém formada no curso de Direito estava 
conversando com sua colega espanhola Caridad sobre o 
desejo de prestar concurso público após o término do curso. 
Caridad disse que também prestaria concurso público e não 
gostaria de atuar na carreira privada. Joseane alertou a amiga 
que os cargos, empregos e funções públicas seriam acessíveis 
apenas aos brasileiros que preenchessem os requisitos 
estabelecidos em lei. Caridad disse que a amiga estava 
equivocada, pois a Constituição Federal garante o acesso aos 
cargos, empregos e funções públicas também aos estrangeiros 
que preenchessem os requisitos da lei, existindo apenas 
vedações para o exercício por estrangeiros de cargos 
específicos previstos na Constituição Federal. Sobre a 
situação narrada, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Joseane está equivocada, pois estrangeiros também 
podem exercer toda e qualquer função pública. 

B) Caridad está equivocada, pois não há nenhum tipo de 
vedação a estrangeiros para o exercício de cargos 
específicos.  

C) Joseane está correta, pois apenas brasileiros podem 
exercer alguns tipos de cargos e funções públicas. 

D) Caridad está correta, pois é acessível a estrangeiros o 
exercício de cargos, empregos e funções públicas, 
existindo a restrição de alguns cargos que são 
exclusivos para brasileiros natos. 

E) Caridad está equivocada, apenas brasileiros podem 
exercer cargos, empregos e funções públicas. 

 
 
28. De acordo com a Constituição Federal, o prazo de 
validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período. Juliana estava em 
dúvida sobre o concurso que havia sido aprovada e ainda 
estava no prazo previsto no edital de convocação. Para tirar 
sua dúvida, resolveu buscar informações na Constituição 
Federal e concluiu que: 
 

A) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos não será convocado 
com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira. 

B) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado após 
a prioridade dada aos novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira. 

C) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será preterido em 
relação aos novos concursados para assumir cargo 
ou emprego, na carreira. 

D) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos não será convocado 
se houver novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 

E) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira. 

 
 
29. Maurício, servidor público da administração direta, 
passou a exercer mandato eletivo de Vereador na cidade 
XPTO e com total compatibilidade de horários para exercício 
do seu cargo de servidor. Desta forma, de acordo com a 
Constituição Federal: 
 

A) Maurício perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo. 

B) Maurício perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, mas não receberá a remuneração 
do cargo eletivo. 

C) Maurício não perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, mas receberá a remuneração do 
cargo eletivo. 

D) Maurício perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, se renunciar ao mandato eletivo. 

E) Maurício não perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, mesmo se renunciar ao mandato 
eletivo. 
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30. André e Rodrigo Carlos estavam em uma conversa sobre 
as disposições constitucionais acerca dos partidos políticos. 
Durante a conversa, surgiu a dúvida para André em relação à 
utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 
De acordo com a Constituição Federal esta prática é: 
 

A) Permitida com ressalvas. 
B) Permitida sem ressalvas. 
C) Não é vedada, mas não pode ser realizada de 

qualquer maneira. 
D) Vedada de forma expressa. 
E) Possível se for controlada pela Polícia Federal. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31. Considere os itens a seguir sobre os traumas à gengiva e 
às mucosas: 
 

X- É uma lesão resultante de um corte (profundo ou raso); 
Y- É uma lesão superficial por atrito da mucosa (superfície 
exposta e com sangramento). 
 
Sobre os itens acima é CORRETO afirmar que: 
 

A) X refere-se à contusão e Y refere-se à laceração. 
B) X refere-se à laceração e Y refere-se à abrasão. 
C) X refere-se à abrasão e Y refere-se à contusão. 
D) X refere-se à laceração e Y refere-se à contusão. 
E) X refere-se à abrasão e Y refere-se à laceração. 

 
 
32. O deslocamento excêntrico do dente, acompanhado por 
cominução ou fratura do alvéolo-coroa deslocada para 
palatina denomina-se: 
 

A) Concussão. 
B) Subluxação. 
C) Luxação extrusiva. 
D) Luxação lateral. 
E) Avulsão. 

 
 
33. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a lacuna. 
 

Um dos grandes problemas com os antissépticos orais é que 
seu tempo de ação é limitado. Assim, é necessário fazer 
aplicações repetidas (uma ou duas vezes diárias). 
Idealmente, deveria haver um antisséptico com ação mais 
prolongada ou uma forma de apresentação que garantisse a 
liberação continua de antisséptico em meio oral. O verniz de 
_______________ tem essa propriedade, entretanto seu uso 
limita-se à profilaxia contra cáries em raízes expostas. 
 

A) Flúor. 
B) Laca. 
C) Silicone. 
D) Damar. 
E) Clorexidina. 

 
 
34. O potencial patogênico das placas também é diverso. A 
placa supragengival favorece a formação de caries nas 

superfícies lisas dos dentes, porque possui alta porcentagem 
de Streptococcus: 

 
A) mutans. 
B) agalactiae. 
C) pyogenes. 
D) pneumoniae. 
E) viridans. 

 
 
35. Alguns estudos contraindicam seu uso como evidenciador 
de placa por sua falta de seletividade com a placa bacteriana, 
colorindo mucosas e por sua dificuldade de eliminação e por 
ser fator de indução carcinogênica. Trata-se do evidenciador: 
 

A) Azul de metileno. 
B) Fucsina básica. 
C) Marrom Bismark. 
D) Verde malaquita. 
E) Violeta genciana. 

 
 
36. Dos corantes naturais evidenciadores de placa, os 
corantes do tipo antocianina são feitos à base de: 
 

A) Papaia. 
B) Urucum. 
C) Maracujá. 
D) Levedo de soja. 
E) Açaí. 

 
 
37. Considere os itens a seguir: 
 

I- É o processo físico ou químico que destrói a maioria dos 
microrganismos de artigos semicríticos, inclusive 
micobactérias e fungos, exceto um número elevado de 
esporos bacterianos; 
II- O conjunto de medidas comportamentais dos profissionais 
de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada 
entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de 
barreiras físicas. 

 
Sobre os itens acima é CORRETO afirmar que: 

 
A) I refere-se à desinfecção de nível intermediário e II 

refere-se à esterilização. 
B) I refere-se à desinfecção de alto nível e II refere-se à 

esterilização. 
C) I refere-se à desinfecção de nível intermediário e II 

refere-se à barreira técnica. 
D) I refere-se à desinfecção de alto nível e II refere-se à 

barreira técnica. 
E) I refere-se à barreira técnica e II refere-se à 

esterilização. 
 

 
38. Os produtos para saúde passíveis de processamento: 
 

A) São produtos para saúde fabricados a partir de 
matérias primas e conformação estrutural, que 
permitem repetidos processos de limpeza, preparo e 
desinfecção ou esterilização, até que percam a sua 
eficácia e funcionalidade. 
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B) São produtos que entram em contato com pele 
íntegra ou não entram em contato com o paciente. 

C) São produtos que entram em contato com pele não 
íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. 

D) São produtos para a saúde utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração de pele e 
mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema 
vascular, incluindo também todos os produtos para 
saúde que estejam diretamente conectados com esses 
sistemas. 

E) São produtos para saúde cujas superfícies internas e 
externas podem ser atingidas por escovação durante 
o processo de limpeza e tenham diâmetros 
superiores a cinco milímetros nas estruturas 
tubulares. 

 
 
39. Considere a imagem a seguir: 

 

 
 

O instrumental indicado acima é utilizado como: 
 

A) Agulha para passar fios. 
B) Abaixa língua. 
C) Afastador. 
D) Descolador. 
E) Compasso. 

 
 
40. Sobre os instrumentais odontológicos considere a 
alternativa CORRETA. 
 

A) Minnesota e Minnesota com aspirador são exemplos 
de descoladores. 

B) Farabeuf e Henahan são exemplos de cinzéis. 
C) Obwegeser para baixo e para cima são exemplos de 

afastadores. 
D) Wagner Robusto e Wagner Angulado são exemplos 

de abaixa língua. 
E) Alicate Goldman Fox é um tipo de alveolótomo 

biarticulado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


