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PORTUGUÊS 
 

01. NÃO HÁ pleonasmo vicioso em qual das frases abaixo?  

 

A) Entrei para dentro de casa quando começou a anoite-

cer. 

B) Subi em cima da casa quando começou a anoitecer. 

C) Hoje fizeram uma surpresa inesperada. 

D) Meu ódio será sua herança. 

E) Encontraremos outra alternativa para esse problema. 

 

 

02. A figura denominada de prolepse também pode ser cha-

mada de: 

 

A) Assíndeto. 

B) Antecipação. 

C) Polissíndeto. 

D) Metonímia. 

E) Prosopopeia. 

 

 

03. Em qual das alternativas a frase está CORRETAMENTE 

escrita? 

 

A) Parece até que se digladiaram pelo previlégio de me 

imcomodar. 

B) Parece até que se degladiaram pelo prevelégio de me 

incomodar.  

C) Parece até que se digladiaram pelo privilégio de me 

incomodar. 

D) Parece até que se degladiaram pelo privilegio de me 

encomodar. 

E) Parece até que se degladiaram pelo previléjio de me 

incomodar. 

 

 

04. Leia com atenção: 

  

I- Absolver (perdoar) e absorver (aspirar); 

II- Apóstrofe (figura de linguagem) e apóstrofo (sinal gráfi-

co); 

III- Osso (parte do corpo) e ouço (verbo ouvir). 

 

Os itens acima são: 

 

A) Parônimos, parônimos e homônimos, respectivamen-

te. 

B) Homônimos, homônimos e parônimos, respectiva-

mente. 

C) Parônimos, homônimos e parônimos, respectivamen-

te. 

D) Todos parônimos. 

E) Todos homônimos. 

 

 

05. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das pala-

vras deveria ter sido escrita com X e não com CH: 

 

A) Chenofobia – Chale. 

B) Charlatão – Charco. 

C) Chateado – Chancela. 

D) Chegaram – Chão. 

E) Cheque – Cheiro. 

 

 

06. São palavras oxítonas que deveriam ter sido acentuadas: 

 

A) Niteroi – Refem. 

B) Fenomenal – Funil. 

C) Recompor – Ruim. 

D) Tenaz – Desbragadamente. 

E) Corrupto – Mito. 

 

 

07. Leia com atenção: 

 

I- __ vezes chegamos mais cedo à escola; 

II- Ele terminou a prova __ pressas, pois já passava do horá-

rio; 

III- O pagamento das dívidas foi feito __ prazo. 

 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas 

palavras: 

 

A) Às – As – À. 

B) As – Às – A. 

C) As – As – À. 

D) As – Às – À. 

E) Às – Às – A.  

 

 

08. Consiste na oposição entre uma ou mais ideias, e justa-

mente por isso ela se torna uma figura de sintaxe facilmente 

identificável em um texto. O conceito citado corresponde a: 

 

A) Pleonasmo. 

B) Antítese. 

C) Catacrese. 

D) Hipérbole. 

E) Eufemismo.  

 

 

09. Em qual das frases abaixo poderia haver acento indicador 

de crase? 

  

A) Os primos foram para a fazenda andar a cavalo. 

B) Tempere com pimenta e sal a gosto. 

C) Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. 

D) Marcos foi a pé para o escritório. 

E) Ele cantou a canção a Roberto Carlos. 

 

 

10. É o conjunto de sinais utilizados na comunicação para 

transmitir a mensagem, podendo ser de várias maneiras. Fa-

lamos de: 

 

A) Referente. 

B) Contexto. 

C) Código. 

D) Canal. 

E) Emissor. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Em relação aos aspectos do município de Juarez Távora-

PB, analise: 
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I- O município de Juarez Távora, está inserido na unidade 

geoambiental da Depressão Sertaneja, que representa a 

paisagem típica do semiárido nordestino, caracterizada por 

uma superfície de pediplanação bastante monótona, relevo 

predominantemente suave-ondulado, cortada por vales es-

treitos, com vertentes dissecadas; 

II- A vegetação é basicamente composta por Caatinga Hiper-

xerófila com trechos de Floresta Caducifólia; 

III- O clima é do tipo Tropical Semiárido, com chuvas de 

verão. 

 

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.  

 

 

12. Foi o primeiro nome do povoado, passando para Juarez 

Távora por ocasião dos acontecimentos de 1930: 

 

A) Águas Salgadas.  

B) Águas Claras.  

C) Água Doce. 

D) Águas Quentes. 

E) Água azul.  

 

 

13. O estado brasileiro que possui a menor extensão litorânea 

é o: 

 

A) Ceará.  

B) Santa Catarina. 

C) Rio de Janeiro. 

D) Piauí. 

E) São Paulo. 

 

 

14. O Brasil possui fronteiras com 10 dos 12 outros países da 

América do Sul. São estados que fazem fronteira com o Peru: 

 

A) Amapá e Acre.  

B) Rio Grande do Sul e Amazonas.  

C) Acre, Mato Grosso do Sul e Roraima.  

D) Pará e Paraná.  

E) Amazonas e Acre.  

 

 

15. Todo estado possui uma capital, onde são tomadas as 

decisões políticas e administrativas. Em relação as capitais do 

Brasil, assinale a alternativa que apresenta informações IN-

CORRETAS: 

 

A) A capital de Alagoas é Maceió. 

B) A capital de Pernambuco é Recife.  

C) A capital de São Paulo é São Paulo.  

D) A capital de Rondônia é Boa Vista. 

E) A capital de Ceará é Fortaleza.  

 

 

16. O Brasil possui algumas das maiores ilhas fluviais do 

mundo, como a ilha de Marajó, com 50 mil km2, considerada 

a maior ilha flúvio-marinha do mundo. Tal ilha está localiza-

da em qual estado? 

 

A) Roraima.  

B) Paraná.  

C) Mato Grosso.  

D) Acre. 

E) Pará. 

 

 

17. É uma placa continental que possui 32 milhões de quilô-

metros quadrados. O território brasileiro está localizado no 

centro dela, onde a espessura é de 200 quilômetros, por esse 

motivo o país é pouco afetado por terremotos e vulcões. 

 

O trecho acima faz referência a: 

 

A) Placa Antártica. 

B) Placa Norte-Americana.  

C) Placa das Filipinas 

D) Placa Sul-Americana.  

E) Placa de Nazca.  

 

 

18. Conhecido como o “poeta das coisas simples”, foi um 

escritor modernista, jornalista e tradutor brasileiro. Ele é 

considerado um dos maiores poetas do século XX. Em 1980, 

ele recebeu o “Prêmio Machado de Assis” da Academia 

Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, o poeta recebeu 

o “Prêmio Jabuti” de Personalidade Literária do Ano. 

 

O trecho acima faz referência a: 

 

A) Manuel Bandeira.  

B) Fernando Pessoa.  

C) Mario Quintana. 

D) Carlos Drummond de Andrade.  

E) Vinicius de Moraes. 

 

19. Leia o trecho a seguir e marque a alternativa CORRETA. 

 

Uma cidade no norte do Ceará comemorou, no dia 29 

de maio de 2019, os 100 anos de um eclipse que ajudou a 

comprovar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. 

Ele nem pisou lá, mas sempre se mostrou agradecido 

pela importância que o lugar teve na comprovação da teoria 

da relatividade. 

Naquele início do século passado, o físico alemão 

chocou os cientistas ao dizer que uma estrela enorme como o 

Sol, além de atrair as outras menores pela gravidade, tam-

bém altera tudo ao redor: o espaço, o tempo e até a luz. 

Para comprovar se Einstein estava correto, era preci-

so saber se a luz das estrelas, que a gente observa à noite, 

sofre algum desvio perto do Sol. Mas, para observar as estre-

las durante o dia, era preciso um eclipse que encobrisse 

totalmente o Sol. E isso aconteceu há cem anos em alguns 

pontos da América do Sul e da África. A cidade brasileira 

localizada no Ceará acabou se tornando o melhor deles para 

a observação. 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 29 de maio de 2019) 

 

A cidade brasileira citada na notícia acima é: 

 

A) Sobral. 

B) Fortaleza. 
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C) Juazeiro do Norte. 

D) Quixadá. 

E) Natal. 

 

 

20. A obra abaixo denominada “Encontro” foi desenvolvida 

pelo pintor bastante famoso no Brasil, no período do Moder-

nismo. Ele é o único das alternativas abaixo que NÃO É 

brasileiro. Estamos falando de: 

 

 
      Encontro 

 

A) Oswald de Andrade. 

B) Candido Portinari. 

C) Di Cavalcanti. 

D) Lasar Segall.  

E) Oswaldo Goeldi. 

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Arthur, estava com tuberculose e resolveu praticar ato 

capaz de transmitir a doença para seu inimigo Giovanni. Para 

a realização de tal conduta, Arthur resolveu chamar Giovanni 

para uma conversa e tossiu por diversas vezes na direção do 

rosto de Giovanni com o objetivo de transmitir a tuberculose 

para Giovanni. De acordo com o Código Penal, esta conduta 

é: 

 

A) Atípica. 

B) Considerada como crime de perigo de contágio de 

moléstia grave. 

C) Considerada como crime de perigo de contágio ve-

néreo. 

D) Considerada como crime de omissão de socorro. 

E) Considerada como crime de perigo para a vida ou 

saúde de outrem. 

 

 

22. A conduta típica de “Expor a perigo a vida ou a saúde de 

pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de 

educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de 

alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a 

trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de 

correção ou disciplina”, configura crime de: 

 

A) Abandono. 

B) Omissão. 

C) Dano. 

D) Maus-tratos. 

E) Perigo. 

 

 

23. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do 

município de Juarez Távora-PB, assinale a alternativa IN-

CORRETA: 

 

A) A investidura em cargo público depende de aprova-

ção prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, ressalvados as nomeações para car-

go em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. 

B) Os cargos de provimento efetivo da Administração 

Pública Municipal são organizados em carreira, con-

forme estabelece a Lei do Plano de Cargos e Salários 

deste Município. 

C) O concurso público terá validade de até quatro anos, 

podendo ser prorrogado uma única vez, por igual pe-

ríodo.  

D) O edital do concurso estabelecerá os requisitos a se-

rem satisfeitos pelos candidatos. 

E) A posse em cargo público dependerá de prévia ins-

peção médica oficial. 

 

 

24. Nos crimes de calúnia ou difamação, se o querelado se 

retratar antes da sentença:  

 

A) Será condenado com a mesma pena de quem não se 

retratou. 

B) Será condenado com atenuante de pena. 

C) Será isento de pena. 

D) Não será condenado, mas não será isento de pena. 

E) Será condenado com diminuição de pena. 

 

 

25. O Código Penal tipifica a conduta de “subtrair para si, ou 

para outrem, coisa alheia móvel” como crime de furto. Se o 

crime for cometido com destruição ou rompimento de obstá-

culo à subtração da coisa; com abuso de confiança, ou medi-

ante fraude, escalada ou destreza; com emprego de chave 

falsa; ou mediante concurso de duas ou mais pessoas, a pena 

será: 

 

A) De reclusão de dois a oito anos, e multa. 

B) De detenção de um a quatro anos. 

C) De detenção de um a três anos, e multa. 

D) De reclusão de três a nove anos, e multa. 

E) De reclusão de um a quatro anos, e multa. 

 

26. José Ildo e Fátima estavam em debate sobre qual seria a 

nomenclatura do crime cometido pela conduta típica de “Se-

questrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, 

qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate”. 

Para sanar a dúvida, os dois colegas buscaram auxílio do 

professor Leonardo de Direito Penal, que lhes ensinou que se 

trata do crime de: 

 

A) Roubo. 

B) Furto. 

C) Extorsão.  

D) Extorsão indireta. 

E) Extorsão mediante sequestro. 
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27. Aquele que praticar a conduta típica de “participar de 

suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando vio-

lência contra pessoa ou contra coisa” incorre no crime de: 

 

A) Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. 

B) Aliciamento para o fim de emigração.  

C) Paralisação de trabalho, seguida de violência ou per-

turbação da ordem 

D) Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho 

E) Paralisação de trabalho de interesse coletivo. 

 

28. José, funcionário público, recebeu quantia em dinheiro 

por erro de um particular, em razão de seu cargo e no exercí-

cio do cargo, e se apropriou de tal quantia sabendo que não 

lhe era devida e que havia sido erro da parte que lhe transfe-

riu. De acordo com o Código Penal, esta conduta configura 

crime de: 

 

A) Peculato mediante erro de outrem 

B) Extravio. 

C) Sonegação. 

D) Emprego irregular das verbas públicas. 

E) Peculato culposo. 

 

29. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo penal do 

crime de “exercício funcional ilegalmente antecipado ou 

prolongado”: 

 

A) Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e 

que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a 

revelação. 

B) Praticar violência, no exercício de função ou a pre-

texto de exercê-la. 

C) Devassar o sigilo de proposta de concorrência públi-

ca, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo.  

D) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsa-

bilizar subordinado que cometeu infração no exercí-

cio do cargo ou, quando lhe falte competência, não 

levar o fato ao conhecimento da autoridade compe-

tente. 

E) Entrar no exercício de função pública antes de satis-

feitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, 

sem autorização, depois de saber oficialmente que 

foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. 

 

30. João praticou a conduta típica de “desobedecer a ordem 

legal de funcionário público”. De acordo com o Código Pe-

nal, esta conduta: 

 

A) Não configura crime. 

B) Configura crime de desacato. 

C) Configura crime de tráfico de influência. 

D) Configura crime de corrupção ativa. 

E) Configura crime de desobediência. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Considere os itens a seguir: 

 

X - Produtos que entram em contato com pele não íntegra ou 

mucosas íntegras colonizadas. 

Y - Produtos que entram em contato com pele íntegra ou não 

entram em contato com o paciente.  

 

Sobre os itens acima é CORRETO afirmar que: 

 

A) X refere-se aos produtos para saúde críticos e Y refe-

re-se aos produtos para saúde não críticos. 

B) X refere-se aos produtos para saúde semicríticos e Y 

refere-se aos produtos para saúde críticos. 

C) X refere-se aos produtos para saúde não críticos e Y 

refere-se aos produtos para saúde críticos. 

D) X refere-se aos produtos para saúde semicríticos e Y 

refere-se aos produtos para saúde não críticos. 

E) X refere-se aos produtos para saúde críticos e Y refe-

re-se aos produtos para saúde semicríticos. 

 

 

32. Produtos para saúde classificados como não-críticos de-

vem ser submetidos, no mínimo, ao processo de: 

 

A) Limpeza. 

B) Esterilização. 

C) Desinfecção de baixo nível. 

D) Desinfecção de nível intermediário. 

E) Desinfecção de alto nível. 

 

 

33. Sobre o biofilme dental é INCORRETO afirmar: 

 

A) Biofilmes são definidos como comunidades microbi-

anas sésseis aderidas a superfícies rígidas. 

B) Os biofilmes são tipicamente banhados por fluídos 

que carregam microrganismos.  

C) O biofilme dentário não é banhado pela saliva. 

D) A comunidade microbiana de um biofilme dental 

maduro envolve interações microbianas intra e inter 

espécies e gêneros, as quais são relativamente está-

veis. 

E) As bactérias que formam o biofilme apresentam me-

canismos de comunicação através de sinais quími-

cos. 

 

 

34. Na fase de aderência inicial, os microrganismos com 

maior capacidade de se aderir aos dentes nestas fases iniciais 

são definidos como: 

 

A) Colonizadores primários. 

B) Colonizadores secundários. 

C) Colonizadores terciários. 

D) Colonizadores tardios. 

E) Colonizadores comunitários. 

 

 

35. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna. 

 

Das possíveis infecções ocupacionais, a _________________ 

é uma das infecções viróticas mais comuns, causadas pelo 

Ortomyxovírus. O período de maior transmissibilidade acon-

tece durante os três primeiros dias da doença. 

 

A) Rubéola. 
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B) Difteria. 

C) Gripe (Influenza). 

D) Varicela. 

E) Tuberculose. 

 

 

36. Para doenças passíveis de transmissão pelo contato direito 

são medidas preventivas realizadas pelos profissionais de 

odontologia: 

 

A) Colocar os coletores específicos para descarte de 

material perfurocortante próximo ao local onde é re-

alizado o procedimento, em superfície seca e segura. 

B) Desinfecção concorrente das secreções e dos artigos 

(instrumentais) contaminados. 

C) Não ultrapassar o limite de dois terços da capacidade 

total do recipiente de descarte. 

D) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar a agulha 

da seringa com as mãos. 

E) Usar máscaras de proteção respiratórias. 

 

 

37. A principal característica da polpa dentária é produzir: 

 

A) Esmalte. 

B) Cimento. 

C) Linfa. 

D) Dentina. 

E) Vasos sanguíneos. 

 

 

38. São compostos à base de resina copal natural ou sintética, 

dissolvida em clorofórmio, éter ou acetona. Quando aplicado 

em uma cavidade, o solvente evapora-se rapidamente, dei-

xando uma película forradora semiperméavel que veda com 

certa eficiência os túbulos dentinários. Trata-se de: 

 

A) Liners. 

B) Vernizes cavitários. 

C) Cimentos Dentários. 

D) Adesivos dentinários. 

E) Produtos à Base de Hidróxido de Cálcio. 

 

 

39. Considere a imagem a seguir: 

 

 
 

O instrumental demonstrado acima é um tipo de: 

 

A) Afastador. 

B) Abaixa língua. 

C) Descolador. 

D) Separador. 

E) Redutor de maxilar. 

 

 

40. Considere a imagem a seguir: 

 

 
 

O instrumental demonstrado acima denomina-se: 

 

A) Paquímetro Tipo Agulha. 

B) Parafuso Byrd Modificado. 

C) Gancho Barros. 

D) Mead. 

E) Cânula Frazier. 

 

 

 

 

 

 

 


