
Prova de Odontólogo 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - MG.    - 1 - 

 

Prefeitura Municipal de  
Vermelho Novo - MG 

 

Concurso Público nº 01/2018 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

ODONTÓLOGO 

 
 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope 
plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO 
DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos; 
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste 

caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 30/07/2018; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. O conhecimento das propriedades e o uso da clorexidina permitem ao 
cirurgião-dentista desenvolver suas atividades com segurança, voltadas à 
prevenção e ao tratamento de doenças, além de minimizar os riscos de 
infecção cruzada à equipe odontológica e ao paciente. As afirmações abaixo 
estão descritas corretamente, EXCETO: 
 

a) A clorexidina é um antimicrobiano sintético que apresenta alto nível de 
atividade sem, no entanto, ter os efeitos secundários que a maioria dos 
antimicrobianos apresenta.  

b) Pequenas concentrações são geralmente suficientes para inibir o 
processo reprodutivo ou exterminar a maioria dos microrganismos. 

c) Sendo praticamente isenta de toxicidade e efeitos corrosivos, proporciona 
extrema segurança no seu emprego.  

d) Para inibir o processo reprodutivo ou exterminar a maioria dos 
microrganismos, grandes concentrações são necessárias. 

 

2. O uso de dentifrícios fluoretados é universal e foi introduzido com objetivo 
de reduzir a incidência de cárie. Entretanto, o seu uso por crianças na 
primeira infância exige algumas considerações na sua indicação. Analise as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa CORRETA:  
 

I. Dentifrícios com 1000ppm de flúor deve ser utilizado em crianças com o 
objetivo de prevenir a cárie. 

II. A frequência do uso deve ser de duas vezes ao dia. 
III. A quantidade usada deve ser pequena, um esfregaço para crianças 

abaixo de 2 anos e uma ervilha para crianças entre 2 a 5 anos. 
IV. A ingestão de dentifrício com flúor não leva ao risco de fluorose. 
 

a) As afirmações I, II e IV estão corretas;  
b) As afirmações II, III e IV estão incorretas;  
c) As afirmação I, II e III estão corretas;  
d) Todas as afirmações estão corretas. 
 

3. O __________ é o mais sensível às alterações Oclusais, sendo 
normalmente o primeiro a apresentar sintomatologia dolorosa nas síndromes 
de dor e disfunção da articulação Temporomandibular, devido à 
complexidade das ações que executa. Complete a afirmação assinalando a 
alternativa CORRETA: 
 

a) músculo masseter;  
b) músculo temporal;  
c) músculo pterigóideo lateral; 
d) músculo paterigóideo medial.  
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4. A sobressaliência, ou overjet, estão relacionados, EXCETO: 
 
a) Formação óssea maxilar;  
b) Deficiência mandibular; 
c) Inclinação vestibular dos incisivos superiores;  
d) Sequência de erupção alterada.  
 
5. Em uma radiografia periapical da região de incisivos centrais superiores, é 
possível visualizar as seguintes estruturas anatômicas com imagem 
radiolúcida, EXCETO: 
 
a) Fossa Incisiva; 
b) Sutura Palatina Mediana; 
c) Espinha Nasal Anterior;  
d) Fosseta Mirtiforme.  
 
6. O uso dos exames de imagem na Odontologia é de fundamental 
importância na complementação da avaliação clínica da região craniofacial. 
Os principais exames utilizados são: Radiografia Convencional (RC), 
Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM). Sobre 
esses exames assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Na RC e TC a imagem é obtida pela atenuação do feixe de raios X 

através de um tecido. 
b) Na RM a imagem é formada pelos sinais de ressonância de alguns 

átomos, principalmente o fósforo. 
c) As imagens da RC e TC são mais indicadas para estudo de tecidos 

moles, enquanto que as imagens da RM para os tecidos duros. 
d) Apesar de possuírem um custo mais alto, as imagens de RM são 

indispensáveis para a avaliação do elemento dental. 
 
7. Hoje é inaceitável que um paciente sinta dor no tratamento odontológico, 
tornando a prática da anestesiologia uma constante. Se o profissional possui 
uma base de conhecimento anatômico, certamente todas as suas 
intervenções serão de êxito. É de conhecimento fundamental previamente ao 
bloqueio anestésico, EXCETO: 
 
a) A mandíbula apresenta corticais ósseas bem mais espessas que a maxila.  
b) A quantidade de tecido ósseo na tábula óssea vestibular da maxila e da 

mandíbula não difere regionalmente.  
c) Em lâminas ósseas mais delgada e porosa, o anestésico difunde-se com 

mais facilidade.  
d) Em anestesias paraperiósticas o líquido anestésico é depositado próximo 

ao ápice radicular, sobre a tábula óssea.  
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8. Para realizar exodontia do elemento 16, devemos anestesiar somente: 
 
a) Ramos alveolares superiores médios, Ramos alveolares superiores 

posteriores, Nervo palatino maior e raramente Nervo bucal; 
b) Ramos alveolares superiores posteriores, Nervo bucal, Nervo palatino 

maior; 
c) Ramos alveolares superiores médios, Nervo palatino maior; 
d) Alguns Ramos alveolares superiores anteriores, Ramos alveolares 

superiores médios, Ramos alveolares superiores posteriores, Nervo bucal, 
Nervo palatino maior. 

 
9. São estruturas anatômicas encontradas no soalho da cavidade oral, 
EXCETO: 
 
a) Músculo milo-hióideo; 
b) Glândulas salivares;  
c) Língua;  
d) Rafe Pterigomandibular.  
 
10. Pacientes com distúrbio sanguíneos hereditários geralmente estão 
conscientes do seu problema, permitindo ao clínico tomar as precauções 
necessárias antes de qualquer procedimento cirúrgico. O histórico do 
paciente também serve de alerta para a possibilidade de ser necessária uma 
pesquisa laboratorial da coagulação antes da cirurgia. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Existem três vias de coagulação: Intrínseca, Extrínseca e Incomum.  
b) Os problemas plaquetários geralmente proporcionam a formação facilitada 

de equimoses e são avaliados pelo volume total de sangramento e 
contagem de plaquetas. 

c) Deficiências como: Hemofilia A ou doença de Willebrand são exemplos de 
deficiência de fatores específicos.  

d) Anestesia de bloqueio regional deve ser administrada, em vez de 
infiltrativa para diminuir a possibilidade de lesão dos grandes vasos.  

 
11. Pacientes que voluntariamente relatam história de uso abusivo de álcool 
ou naqueles que se suspeita de etilismo, requerem considerações especiais 
antes de um procedimento cirúrgico. São problemas primários do etilista, 
EXCETO: 
 
a) Insuficiência Hepática; 
b) Interação Medicamentosa; 
c) Reflexo ao vômito suprimido;  
d) Sedação suprimida.  
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12. Ao exame clínico paciente JBS, 32 anos relata estar no primeiro trimestre 
gestacional e necessita de um atendimento inadiável. Para tratamento de 
pacientes com esse quadro assinale a alternativa INCORRETA:  
 
a) A primeira preocupação na realização de um tratamento odontológico é a 

prevenção de lesões genéticas ao feto; 
b) Radiografia odontológica e administração de fármacos são duas áreas do 

tratamento com potencial para criar danos fetais;  
c) A gravidez pode ser considerada emocional e fisiologicamente 

estressante e o uso de um protocolo de redução de ansiedade é 
recomendado seguramente; 

d) Tetraciclina é exemplo de fármaco com pouca possibilidade de dano ao 
feto. 

 
13. Na comunicação sobre o estado de saúde geral do paciente entre o 
médico e dentista é mais comumente utilizado o sistema de classificação da 
Sociedade Americana de Anestesiologistas (Americam Society of 
Anesthesiologists/ASA). Uma vez que a classificação do estado físico 
segundo a ASA foi determinada, o dentista pode decidir se o tratamento 
exigido pode ser realizado de forma segura. Avalie as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. ASA I: paciente com doença sistêmica leve ou fator de risco de saúde 

significativo 
II. ASA II: paciente com doença sistêmica grave que não seja incapacitante  
III. ASA III: paciente saudável  
IV. ASA IV: paciente com doença grave que é ameaçadora à vida 
 
a) As afirmações I, II e IV estão corretas;  
b) As afirmações II e IV estão corretas;  
c) As afirmações I, II e III estão incorretas;  
d) Todas as afirmações estão corretas.  
 
14.  São exemplos de emergências médicas comumente desencadeadas 
pela ansiedade, EXCETO: 
 
a) Angina Pectoris;  
b) Choque Insulínico; 
c) Hiperventilação; 
d) Proteases cardíacas.  
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15. Os anestésicos locais, quando utilizados adequadamente, constituem um 
método seguro e eficiente de controle da dor durante procedimentos 
odontológicos. Doses máximas sugeridas de anestésicos locais são variáveis 
de acordo com a base anestésica e sua concentração. Para indivíduos 
saudáveis a média da dose máxima em mg/kg está corretamente indicada, 
EXCETO: 
 
a) Lidocaína 2%- dose máxima: 5mg/kg; 
b) Mepivacaína 3%- dose máxima: 2mg/Kg; 
c) Prilocaína 4%- dose máxima: 5mg/kg; 
d) Bupivacaína 0,5%- dose máxima: 1,5mg/kg. 
 
16. No ambiente escolar, uma criança ALMB, 6 anos de idade sofre um 
acidente no espaço de recreação. Ao exame clínico observa-se sangramento 
gengival, edema labial superior, deslocamento do dente para dentro, 
resultando em mobilidade, mas sem luxação.  A classificação da lesão 
dentoalveolar será: 
 
a) Concussão; 
b) Fratura coronária horizontal;  
c) Intrusão dentária; 
d) Avulsão. 
 
17. Sobre o diagnóstico da questão anterior, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Esse tipo de lesão indica que o alvéolo dentário apresenta uma fratura 

compressiva;  
b) À percussão, o dente emite um som metálico similar a um dente 

anquilosado; 
c) Seu tratamento é controverso;  
d) É mais frequente que as luxações laterais. 

  
18. Na avaliação clínica da cavidade oral, percebe-se presença de cancro 
solitário no lábio inferior e múltiplos no dorso da língua, linfoadenopatia 
regional bilateral, indolor, presente há 85 dias. Os sinais clínicos sugerem o 
diagnóstico da doença: 
 
a) Tuberculose; 
b) Sífilis;  
c) Granuloma Piogênico; 
d) Hanseníase.  
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19. São características da Candidose, EXCETO: 
 
a) A Candidose é uma infecção fúngica;  
b) A Candida Albicans pode ser um componente normal da microflora bucal 

sem evidência de infecção; 
c) A cândida pode ser uma doença oportunista, podendo levar o paciente a 

óbito;  
d) A forma clínica da Candidose é única, o que facilita seu diagnóstico.  
 
20. A formação do esmalte é um processo de múltiplas etapas. Geralmente o 
seu desenvolvimento pode ser dividido em 3 estágios na seguinte ordem: 
 
a) Maturação do esmalte, mineralização do esmalte e formação da matriz 

orgânica; 
b) Mineralização do esmalte, formação da matriz orgânica e maturação do 

esmalte; 
c) Deposição do esmalte, formação da matriz orgânica e maturação do 

esmalte; 
d) Formação da matriz orgânica, mineralização do esmalte e maturação do 

esmalte. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

QUEM DIRIA? 
 
"Não é que eu não goste mais de você, eu gosto de você, é só uma questão 
de lógica.  
Se um dia isso tudo vai acabar, não é melhor acabar logo agora?  
Já que vai terminar dando errado mesmo, pra quê esperar?  
É claro que um dia vai dar errado.  
A maior parte dos casais dá errado um dia. 
[...] 
Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda. 
Pelo menos agora a gente ainda tem chance de ser feliz por aí  
A gente é feliz, eu sei.  
Então pra quê estragar? 
É claro que o amor vai se gastar.  
É lógico que um dia isso tudo vai passar. 
É óbvio que a gente não vai ser feliz assim a vida inteira. 
Não vai ser muito mais triste depois, quando a tristeza pegar a gente 
desprevenido? 
[...] 
Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, ver o 
tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se lembrando de 
agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado antes.  
Eu sei que é difícil. 
Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." 
[...] 
 
21. O texto apresenta o discurso de uma mulher sobre os motivos que a 
levam a romper com fulano, a quem se dirige. Pode-se AFIRMAR que o 
motivo fundamental é: 
 
a) A falta de amor dela pelo amado; 
b) A lógica que rege o amor; 
c) Uma paixão por uma outra pessoa que a despertou; 
d) A certeza para ela que não existe amor em um relacionamento. 
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22. No texto, há dois momentos que se opõem: o presente e o futuro. Em 
relação ao momento presente, deduz-se que: 
 
a) O amor dos dois é feliz, por isso a surpresa causada pelo desejo da moça 

de romper o relacionamento. 
b) Os dois não estão felizes com o relacionamento, devido a falta de amor. 
c) A descoberta no momento que ela não o ama e quer buscar sua 

independência. 
d) A descoberta que o amado não a ama e deve estar envolvido em outro 

relacionamento. 
 

23. As formas verbais no presente do subjuntivo e presente do indicativo 
deixam implícito: 
 

a) Que, apesar do desejo de terminar tudo, no momento ainda existe amor e 
felicidade que este proporciona aos dois amantes. 

b) Que o momento em que os dois estão vivendo é um momento conturbado 
e incerto no que se refere ao sentimento presente de um pelo outro. 

c) Que o desejo de terminar tudo é a certeza de que ela não o ama mais e 
sente-se incomodada com a companhia dele. 

d) Que o término do relacionamento é a certeza de que não existe e nunca 
existirá amor, pois este é algo irreal e impossível de acontecer. 

 

24. De acordo com as palavras e expressões utilizadas indicando o futuro: 
 

a) Demonstra que o amor á algo surreal e nunca experimentado realmente. 
b) Reforça que só ama aquele que permanece com o outro eternamente. 
c) Revela a impossibilidade de as pessoas serem felizes no amor para 

sempre. 
d) Ratifica a ideia de que o amor não desgasta, permanece o mesmo e 

nunca se apaga. 
 

25. Para indicar o que acontecerá ao amor dos dois no futuro, a moça se 
vale das várias formas verbais perifrásticas, ou seja, formadas pelo verbo 
auxiliar + infinitivo do verbo principal. A relação entre a utilização dessas 
formas e os motivos da moça terminar o romance: 
 

a) Demonstra a certeza de que a moça não o ama mais e, por isso deseja o 
término do romance. 

b) Caracteriza a necessidade de romper o relacionamento pela falta de 
sentimento da moça pelo outro. 

c) Reforça a ideia de que o amor sentido pela moça não é mais pelo seu 
parceiro, mas sim se revela um sentimento mais forte por outro. 

d) Traduz a certeza da moça de que o amor um dia terminará, sendo este o 
argumento para que cesse tudo antes disso ocorrer.  
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26. “Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, 
ver o tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se 
lembrando de agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado 
antes.” Nesse trecho, há verbos no gerúndio. O efeito que esses verbos 
criam no texto, considerando o assunto tratado: 
 
a) Os verbos indicam que a ação de diminuição do amor vai se realizar de 

maneira progressiva, em etapas sucessivas e paulatinas, até restar 
apenas a lembrança do que foi esse amor. 

b) Os verbos indicam uma ação intensificada do sentimento de amor, tendo 
uma ascendência significativa, ocasionando um sentimento possessivo 
dela pelo seu amante. 

c) Os verbos no gerúndio indicam a probabilidade de tudo dar errado entre 
os dois, uma vez que o sentimento dela por ele, no presente, está 
desgastado e insignificante. 

d) Os verbos nessa forma no gerúndio não interferem no contexto, sendo 
apenas um emprego do mesmo pela autora sem nenhuma intenção 
contextual.  

 
27. “É claro que um dia vai dar errado.” Pode-se AFIRMAR, no que diz 
respeito à oração destacada: 
 
a) É uma oração coordenada exprimindo uma explicação; 
b) É uma oração adverbial estabelecendo uma causa; 
c) É uma oração substantiva com função de sujeito da oração principal; 
d) É uma oração adjetiva estabelecendo uma restrição ao termo 

antecedente. 
 

28. “Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda.” A palavra 
destacada exprime um(a): 
 
a) Condição;  
b) Consequência; 
c) Tempo;  
d) Concessão.  

 
29. “Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." A palavra destacada 
pode ser trocada, sem alteração de sentido por: 
 
a) Portanto;  
b) Entretanto;   
c) Porquanto;   
d) Contanto.  
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30. “Podem existir mil obstáculos, mas nada fará com que meu amor por ti 
morra. Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente 
que afogue o amor que sinto por você.” As palavras destacadas são, 
respectivamente: 
 
a) Conjunção subordinativa e pronome relativo;  
b) Pronome relativo e conjunção subordinativa;  
c) Pronome relativo e pronome relativo;  
d) Conjunção subordinativa e conjunção coordenativa.  

 
31. “Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente que 
afogue o amor que sinto por você.” Analisando a morfossintaxe do “que” 
destacado, este tem como antecedente a palavra amor e exerce a função 
sintática de: 
 
a) Sujeito;  
b) Objeto direto;  
c) Objeto indireto;  
d) Predicativo do sujeito.   

 
Leia o texto a seguir para responder as questões 32 e 33. 

 
Nunca imaginei que amaria de forma tão intensa e incondicionalmente. Você 
me mostrou um amor que não conhecia, que independe completamente da 
opinião de qualquer outra pessoa, como se o mundo fosse habitado apenas 
por nós dois. É um amor que não vê defeitos e todas as características não 
passam de peculiaridades. 
 
É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu respiro 
dependesse da sua presença, tudo vindo de você me faz bem, é algo tão 
especial e incrível que às vezes me belisco para ter a certeza que realmente 
estou vivendo tudo isso. 
 
32. “[...] como se o mundo fosse habitado apenas por nós dois.” No que diz 
respeito à voz verbal, esta oração está: 
 
a) Na voz passiva analítica;  
b) Na voz passiva sintética;  
c) Na voz reflexiva; 
d) Na voz ativa.  
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33. “É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu 
respiro dependesse da sua presença” a parte destacada estabelece em 
relação a oração anterior um(a): 
 
a) Causa;  
b) Proporcionalidade;  
c) Temporalidade;  
d) Consequência.  

 
34. Alguns recursos linguísticos são utilizados na linguagem não verbal. 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Essa imagem apresenta uma: 
 
a) Metáfora;  
b) Antítese;  
c) Elipse;   
d) Hipérbole. 

 
35. Atente-se para o texto a seguir: 

 
“A Copa do Mundo 2018 será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de 
julho, na Rússia. O país, pela primeira vez anfitrião da competição, montou 
11 cidades-sede para receber a disputa, esta que será a primeira a 
acontecer no Leste Europeu e a décima primeira na Europa.” 
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A palavra destacada retoma: 
 
a) País;  
b) Competição; 
c) Cidades-sede; 
d) Disputa.  

 
36. Atente-se para o texto a seguir: 
 

 
 
A frase abaixo em que a palavra “porque” deve ser utilizada da mesma forma 
que foi empregada no segundo quadrinho: 
 
a) Não sei (.............) tanta preocupação com essa situação tão simples. 
b) Tudo se resolve, (............) pra tudo há uma solução. 
c) Este é um (...............) que nos deixa extasiados. 
d) Ficas questionando dessa forma (.................)?  
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37. Leia a tirinha a seguir. 
 

 
 
Houve uma inadequação no que diz respeito à concordância, conforme a 
gramática normativa: 
 
a) Apenas no primeiro quadrinho;  
b) Apenas no terceiro quadrinho;  
c) No primeiro e terceiro quadrinhos;  
d) Em todos os quadrinhos.  

 
38. Considerando o que rege a gramática normativa, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Deve haver, sem sombra de dúvida, várias formas de resolver esse 

problema. 
b) Já vai fazer, no próximo mês, seis meses que não reunimos para discutir 

assuntos relativos ao nosso condomínio. 
c) Podem existir nas regiões menos favorecidas muita falta de recursos 

relacionados à qualidade de vida. 
d) Bateram, no relógio da matriz da praça, quatro horas em ponto.  

 
39. O emprego da palavra destacada está inadequado em: 
 
a) Nada mais fazia senão reclamar. 
b) Estava sempre mal-humorado.  
c) Treinava afim de alcançar uma boa classificação.  
d) Nada se encontrava onde deixei no último encontro.  

 
40. Todas as frases abaixo possuem ambiguidade, EXCETO: 
 
a) A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. 
b) Os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho. 
c) O aluno disse ao professor que era carioca. 
d) A mãe pegou o filho que corria na rua. 
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato 
ao final da prova. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 

 
 

1  A  B  C  D        21  A  B  C  D 

                         

2  A  B  C  D        22  A  B  C  D 

                         

3  A  B  C  D        23  A  B  C  D 

                         

4  A  B  C  D        24  A  B  C  D 

                         

5  A  B  C  D        25  A  B  C  D 

                         

6  A  B  C  D        26  A  B  C  D 

                         

7  A  B  C  D        27  A  B  C  D 

                         

8  A  B  C  D        28  A  B  C  D 

                         

9  A  B  C  D        29  A  B  C  D 

                         

10  A  B  C  D        30  A  B  C  D 

                         

11  A  B  C  D        31  A  B  C  D 

                         

12  A  B  C  D        32  A  B  C  D 

                         

13  A  B  C  D        33  A  B  C  D 

                         

14  A  B  C  D        34  A  B  C  D 

                         

15  A  B  C  D        35  A  B  C  D 

                         

16  A  B  C  D        36  A  B  C  D 

                         

17  A  B  C  D        37  A  B  C  D 

                         

18  A  B  C  D        38  A  B  C  D 

                         

19  A  B  C  D        39  A  B  C  D 

                         

20  A  B  C  D        40  A  B  C  D 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 


