Prefeitura Municipal de Nova Odessa / SP – Concurso Público 01/2019

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Na tradicional vida no campo, poucas pessoas
viajavam para longe de casa. Mesmo em 1939,
provavelmente metade da população mundial
nunca se distanciara muito de seu local de
nascimento. Na Europa, onde as estradas de
ferro impulsionavam o turismo, a maioria dos
adultos não conhecia outro país que não o seu
de origem, e dezenas de milhares jamais
haviam visto o mar. A aviação aumentava a
oferta de viagens para o exterior, mas
inicialmente apenas aqueles com boas
condições financeiras podiam pagar por uma
passagem. Quando a Pan American Airways
realizou o primeiro voo sobre o Atlântico, em
junho de 1939, o hidroavião de quatro motores
tinha capacidade para 22 passageiros. Voar à
noite não era considerado seguro. Ninguém
imaginava que, no espaço de uma geração, o
turismo internacional se tornaria um dos
maiores negócios do mundo. Ao fim da
Segunda Guerra Mundial, ainda era mais
barato viajar de navio. Toda semana,
imponentes barcos a vapor de companhias
como Orient, P&O, Cunard, lloyd Triestino e
outras deixavam a Europa rumo a pontos
distantes, como Buenos Aires, Cidade do
Cabo, Cingapura e Auckland. Dez anos após o
fim da guerra, as viagens aéreas estavam se
popularizando. Os aviões, com seus motores
poderosos, podiam ser ouvidos sobrevoando
Londres e Paris todas as horas do dia – e alguns
se incomodavam com o barulho. Os jatos, dos
quais o primeiro foi o Comet, da Grâ-Bretanha,
em 1949, começaram a expulsar dos mares
todos os grandes navios de passageiros – que
renasceram na forma de navios de cruzeiro.
(BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do
Século XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento,
2011, p. 224).
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Antes de 1939, a maioria das pessoas
viajavam frequentemente.
II – Na Europa daquela época, a maioria das
pessoas jamais haviam visto o mar.
III – A aviação começou suas atividades
oferecendo ofertas estimulantes.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Buenos Aires era uma importante rota
aérea.
II – Os cruzeiros surgiram no ano de 1939.
III – Só havia voos para Paris e Londres.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 03
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Dez anos depois de término da guerra, as
viagens aéreas estavam se popularizando.
II – O primeiro jato inventado chamava-se
Orient.
III – As viagens de navio não foram
influenciadas pela ascensão da aviação.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 07

De acordo com o autor do texto, analise os
itens abaixo e, ao final, assinale a alternativa
correta:

A palavra “origem”, utilizada pelo autor do
texto, possui como sinônimos, EXCETO:

I – A Pan American Airways realizou o
primeiro voo sobre o Pacífico em junho de
1939.
II – Voar à noite era considerado mais
prudente.

(A) ascendência.
(B) causa.
(C) efeito.
(D) ancestralidade.
(E) antecedentes.

III – Ao término da Segunda Guerra Mundial,
viajar de navio era considerado mais caro do
que de avião.

QUESTÃO 08

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

A palavra “ninguém”, utilizada pelo autor,
possui a seguinte classe gramatical:

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) pronome.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(B) adjetivo.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(C) preposição.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(D) interjeição.
QUESTÃO 05

(E) advérbio.

Na segunda linha do texto, o autor utiliza o
verbo “viajar” no seguinte tempo verbal:
(A) presente do indicativo.

QUESTÃO 09

(B) pretérito perfeito.

Assinale a alternativa que apresenta um
antônimo para a palavra “poderosos”:

(C) pretérito imperfeito.

(A) irrelevantes.

(D) pretérito mais-que-perfeito.

(B) importantes.

(E) pretérito quase perfeito.

(C) eminentes.
(D) ilustres.

QUESTÃO 06
A palavra “provavelmente”, utilizada pelo
autor na terceira linha do texto, possui a
seguinte classificação gramatical:

(E) influentes.

QUESTÃO 10

(A) substantivo

Na antepenúltima linha do texto, o autor utiliza
o verbo “começar” no seguinte tempo verbal:

(B) adjetivo.

(A) presente do indicativo.

(C) preposição.

(B) pretérito perfeito.

(D) advérbio.

(C) pretérito imperfeito.

(E) pronome.

(D) pretérito mais-que-perfeito.
(E) pretérito quase perfeito.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 14

São considerados tipos de advérbio, EXCETO:

No que se refere ao correto uso da crase,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(A) lugar.
(B) modo.

I – Os professores foram à faculdade ontem.

(C) dúvida.

II – A reunião foi marcada para às 16:00.

(D) aspiração.

III – Ás oito horas começamos a estudar.

(E) negação.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
QUESTÃO 12

No que se refere à concordância verbal, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

I – Reformam-se sofás.
QUESTÃO 15

II – Precisam-se de vendedores.
III – Comprou-se carros usados.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

São considerados
EXCETO:

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(A) certamente.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(B) provavelmente.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(C) possivelmente.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(D) aparentemente.

advérbios

de

dúvida,

(E) supostamente.
QUESTÃO 13

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

Ainda no que se refere à concordância verbal,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

QUESTÃO 16

I – Os Estados Unidos e seus aliados venceram
a guerra.

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação de
adição de números decimais:

II – Os Estados Unidos é um país importante.

1,2 + 5,9 + 3,7 + 1,1

III – Mais de um dos candidatos se
cumprimentaram.

(A) 10,9

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(C) 11,9.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(D) 12,3.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(E) 12,9.

(B) 11,5.

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa correta para a seguinte
operação de divisão:

O preço de um automóvel é de R$ 52.500,00.
Se for pago em duas vezes (sem juros), cada
parcela será no valor de:

120:5

(A) R$ 26.250,00.
(B) R$ 27.250,00.
(C) R$ 27.500,00.
(D) R$ 27.750,00.
(E) R$ 28.000,00.

(A) 20
(B) 24.
(C) 18.
(D) 26.
(E) 28

QUESTÃO 21
QUESTÃO 18

Carlos foi ao supermercado e comprou os
seguintes produtos:
Vinho: R$ 36,90.
Cerveja: R$ 29,90.
Carne: R$ 75,60.
Carvão: R$ 12,90.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a quantia gasta por Carlos:
(A) R$ 143,20.

Em se tratando de sucessão de números
ímpares, assinale a alternativa que apresenta
corretamente o sucessor e o antecessor do
número 3.029.
(A) 3.027 / 3.031.
(B) 3.028 / 3.030.
(C) 3.027 / 3.028.
(D) 4.026 / 4.028.
(E) 5.027 / 5.031.
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:

(B) R$ 145,60.
(C) R$ 147,90.
(D) R$ 153,30.
(E) R$ 155,30.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:

9 x 5 + 15
(A) 54
(B) 60
(C) 62
(D) 64
(E) 74.
QUESTÃO 23

(A) 210

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação de
multiplicação:

(B) 220.

15 x 8 x 6

(C) 230.

(A) 620.

(D) 310

(B) 660.

(E) 320

(C) 680.

10 + 20 x 10

(D) 700.
(E) 720.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 28

Uma concessionária de automóveis vende 2
(dois) carros por dia. Se ela quiser vender 144
veículos, quantos dias serão precisos?

Em um hospital trabalham 80 funcionários,
mas o responsável pela administração pretende
aumentar em 30% esse número. Caso isso
corra, o hospital passará a ter quantos
funcionários?

(A) 62.
(B) 67.
(C) 72.
(D) 77.
(E) 87.

(A) 94.
(B) 98.
(C) 100.
QUESTÃO 25

Marquinhos tinha 865 bolinhas de gude
guardadas em sua casa. Desapareceram 197 e,
depois disso, ele deu a seu irmão 225. Ao final,
com quantas bolinhas de gude ficou
Marquinhos?
(A) 443.
(B) 450.
(C) 456.
(D) 458.
(E) 460.

(D) 102.
(E) 104.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:
12 x 12 + 12
(A) 126.
(B) 136.

QUESTÃO 26

(C) 140.

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:

(D) 146

22 x 9 + 45
(A) 240.
(B) 241.
(C) 242.
(D) 243.
(E) 244.

(E) 156.

QUESTÃO 30
Se acrescentarmos 45% à quantia de 400,
teremos o montante de:
(A) 500.
(B) 520.
QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática com números decimais:

(C) 540.
(D) 560.
(E) 580.

54,2 + 32,9 + 98,8
(A) 182,9.
(B) 185,9.
(C) 186,9.
(D) 187,9.
(E) 188,9.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

A segunda dentição, que começa a formar-se
por volta dos seis anos completando-se
aproximadamente aos treze anos, é
denominada dentição
permanente ou secundária. Nesta dentição
existem, normalmente:
(A) 22 dentes sendo onze em cada arcada;
(B) 24 dentes sendo doze em cada arcada
(C) 26 dentes sendo treze em cada arcada;
(D) 32 dentes sendo dezesseis em cada arcada;
(E) 36 dentes sendo dezoito em cada arcada.

O equipamento abaixo corresponde a:

(A) Um Grampo para isolamento;
(B) Uma Clava dentária;
(C) Um Arco extraordinário médio;
(D) Um Afastador labial;
(E) Uma Placa lábioativa.
QUESTÃO 32
Amálgama é um material de preenchimento
barato feito de prata, estanho, zinco, cobre e:
(A) Mercúrio que é quase 50% da mistura;
(B) Enxofre que é quase 50% da mistura;
(C) Cálcio que é quase 50% da mistura;
(D) Ferro que é quase 50% da mistura;
(E) Ouro que é quase 50% da mistura.

QUESTÃO 35
Tecido branco, duro e brilhante que recobre a
coroa:
(A)O nervo;
(B)A dentina;
(C)A polpa;
(D)O esmalte;
(E)A raiz;
QUESTÃO 36
O equipamento abaixo corresponde a:

QUESTÃO 33
As peças de mão empacotadas são
autoclavadas por um ciclo de:
(A) 5 minutos de esterilização a 132°C, ou de
15 minutos a 121ºC;
(B) 10 minutos de esterilização a 132°C, ou de
20 minutos a 121ºC;
(C) 15 minutos de esterilização a 132°C, ou de
30 minutos a 121ºC;
(D) 20 minutos de esterilização a 132°C, ou de
40 minutos a 121ºC;
(E) 25 minutos de esterilização a 132°C, ou de
50 minutos a 121ºC;
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(A) Uma Broca Carbide Cirúrgica Longa 2.
(B) Um Cabo de aço bethil Max.
(C) Um Articulador crescente Jon.
(D) Uma Caneta para motor marathon.
(E) Um coletor de líquido.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 40

O armazenamento dos materiais utilizados em
consultórios dentários deve ser feito em local
exclusivo, separado dos demais em armários
fechados, protegido de poeira, umidade e
insetos, após ter atingido temperatura
ambiente e a uma distância mínima de:
(A) 05 cm do chão, 20 cm do teto e 5 cm da
parede;
(B) 10 cm do chão, 30 cm do teto e 5 cm da
parede;
(C) 20 cm do chão, 30 cm do teto e 5 cm da
parede;
(D) 10 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da
parede;
(E) 20 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da
parede.
QUESTÃO 38

Equipamento utilizado para remoção de banda
posterior e também de resina:
(A) Alicate Saca Bandas;
(B) Alicate barra palatina;
(C) Alicate voltez;
(D) Alicate de Corte biarticulado;
(E) Alicate Dobra;

O sistema de indicar, de maneira sumária e
prática, os detalhes anatômicos das arcadas
dentárias, é chamado de:
(A) Notação patológica.
(B) Notação odontológica.
(C) Notação dentária;
(D) Notação cautelar;
(E) Notação dentística.
QUESTÃO 39
Em relação a lesão cariosa:
I - A atividade metabólica das bactérias
resulta em um contínuo processo de
desmineralização e remineralização do
tecido dentário, e o desequilíbrio nesse
processo pode causar uma progressão da
desmineralização
do
dente
com
consequente formação da lesão de cárie;
II - Como manifestação clínica de uma
infecção viral;
III - É um processo, influenciado por muitos
fatores determinantes, o que faz da cárie
dentária uma doença multifatorial.
Diante das informações acima, é correto dizer
que:
(A) Somente a afirmativa I é verdadeira;
(B) Somente a afirmativa II é verdadeira;
(C) Somente a afirmativa III é verdadeira;
(D) Somente as afirmativas II e III são
verdadeiras;
(E) Somente as afirmativas I e III são
verdadeiras.
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