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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinte) questões, sendo 10 de Português, 05 de 
Matemática, 05 de Informática e 10 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) 
horas, tendo seu início às 14h30minh e término às 18h30minh (horário de Belém). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado 
no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois 
lápis não será considerado. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à 
letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura de São Domingos do Araguaia o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2015 do referido concurso. 

 
Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões de 1 a 9. 
 

A Evidência 
 

Millôr Fernandes 
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Ainda que pasmem os 
leitores, ainda que não 
acreditem e passem, 
doravante, a chamar este 
escritor de mentiroso e 
fátuo, a verdade é que, 
certo dia que não adianta 
precisar, entraram num 
restaurante de luxo, que 
não me interessa dizer qual 
seja, um ratinho gordo e 
catita e um enorme tigre de 
olhar estriado e grandes 
bigodes ferozes. Entraram 
e, como sucede nas 
histórias deste tipo, 
ninguém se espantou, muito menos o garçom do restaurante. Era apenas mais 
um par de fregueses. Entrados os dois, ratinho e tigre, escolheram uma mesa e 
se sentaram. O garçom andou de lá pra cá e de cá pra lá, como fazem todos os 
garçons durante meia hora, na preliminar de atender fregueses mas, afinal, 
atendeu-os, já que não lhe restava outra possibilidade, pois, por mais que faça 
um garçom, acaba mesmo tendo que atender seus fregueses. Chegou pois o 
garçom e perguntou ao ratinho o que desejava comer. Disse o ratinho, numa 
segurança de conhecedor – "Primeiro você me traga Roquefort au Blinis. Depois 
Coeur de Baratta filet roti à la broche pommes dauphine. Em seguida Medaillon 
Lagartiche Foie Gras de Strasbourg. E, como sobremesa, me traga um Parfait 
de biscuit Estraguèe avec Cerises Jubilée. Café. Beberei, durante o jantar, um 
Laffite Porcherrie Rotschild 1934. 
 
— Muito bem – disse o garçom. E, dirigindo-se ao tigre — E o senhor, que vai 
querer? 
 
— Ele não quer nada — disse o ratinho. 
 
— Nada? — tornou o garçom — Não tem apetite? 
 
— Apetite? Que apetite? — rosnou o ratinho enraivecido — Deixa de ser idiota, 
seu idiota! Então você acha que se ele estivesse com fome eu ia andar ao lado 
dele? 
 
MORAL: É NECESSÁRIO MANTER A LÓGICA MESMO NA FANTASIA. 

 

Disponível em: <http://www.releituras.com/i_custodio_millor.asp> 
Acesso em: 15 jul. 2015.  

 

1. O texto de Millôr Fernandes, “A evidência”, é um(a) 
(A) fábula de tom satírico. 
(B) parábola de conteúdo infantil. 
(C) crônica sobre as leis da vida animal. 
(D) conto humorístico sobre luxo e mentira.  
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2. No texto, predomina a organização narrativa caracterizada pela presença de 
(A) enunciados que incitam à ação. 
(B) sequências contrastivas explícitas. 
(C) enunciados que indicam fenômenos. 
(D) verbos que indicam mudança no passado. 
 
3. O trecho em que fica explícita a ideia anunciada no título é 
(A) “ninguém se espantou, muito menos o garçom do restaurante” (linha 17). 
(B) “Beberei, durante o jantar, um Laffite Porcherrie Rotschild 1934” (linhas 27-28). 
(C) “Chegou pois o garçom e perguntou ao ratinho o que desejava comer” (linhas 22-23). 
(D) “Então você acha que se ele estivesse com fome eu ia andar ao lado dele?” (linhas 34-35). 
 
4. O autor, desde o início da trama, prepara o leitor para o caráter fantasioso do fato narrado por meio 
do(da) 
(A) criação de um clima de suspense. 
(B) foco narrativo em primeira pessoa. 
(C) imprecisão em relação ao tempo e ao espaço. 
(D) recurso a um tempo predominantemente psicológico. 
 
5. Na última réplica do diálogo entre os personagens, o rato expressa 
(A) raiva e indignação. 
(B) dúvida e curiosidade. 
(C) surpresa e admiração. 
(D) indiferença e desprezo.  
 
6. A moral da história refere-se à 
(A) ignorância dos garçons de um modo geral. 
(B) importância da verossimilhança na ficção. 
(C) falta de inteligência dos animais de um modo geral. 
(D) necessidade de coerência nas relações entre homens e animais. 
 
7. Todos os verbos abaixo foram usados para introduzir a fala das personagens, exceto 
(A) “disse”. 
(B) “tornou”. 
(C) “rosnou”. 
(D) “atendeu”. 
 
8. Julgue os itens abaixo com base nos fatos de língua. 
I O verbo “entraram” (linha 8) está no plural porque seu sujeito é composto. 
II O vocábulo “pois”, em suas duas ocorrências (linha 21 e 22), é uma conjunção e indica aprovação. 
III O advérbio “como”, em suas três ocorrências (linhas 15, 19 e 26), estabelece uma relação de 

comparação. 
IV A substituição de “afinal” (linha 20) por “finalmente” manteria o sentido e a correção gramatical do 

período. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e III. 
(B) I e IV. 
(C) II e IV. 
(D) I, II e III. 
 
9. As orações “Ainda que pasmem os leitores, ainda que não acreditem” (linhas 1-3) 
(A) desempenham a função de sujeito da oração principal. 
(B) apontam a causa do que foi expresso na oração principal. 
(C) trazem uma informação de ordem meramente circunstancial. 
(D) expressam uma concessão em relação à ideia expressa na oração principal. 
 
 



 5 

10. Leia o documento abaixo transcrito: 
 

Senhor C.D.A. 
 

É com grande satisfação que comunicamos a V.Sa. que, após acurada 
análise realizada pela equipe competente, seu projeto foi aprovado por apresentar 
vantajosa relação custo/benefício. 

   Solicitamos que entre em contato com o departamento de pessoal a fim 
de assinar contrato de prestação de serviço. 

  
Cordialmente, 

 
Trata-se de um(a) 
(A) declaração. 
(B) procuração. 
(C) requerimento. 
(D) carta comercial. 
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MATEMÁTICA 
 
11. Se em 2010, São Domingos do Araguaia possuísse 23.074 habitantes e sua densidade 
demográfica fosse de 16,6 habitantes por quilômetros quadrados, sua área mediria 
(A) 1.420 quilômetros quadrados. 
(B) 1.410 quilômetros quadrados. 
(C) 1.400 quilômetros quadrados. 
(D) 1.390 quilômetros quadrados. 
 
12. Um construtor utilizou 1.000 lajotas quadradas para cobrir 160 metros quadrados de um piso. Os 
lados dessa lajota medem 
(A) 55 centímetros. 
(B) 50 centímetros. 
(C) 45 centímetros. 
(D) 40 centímetros. 
 
13. O perímetro de um campo de futebol, que tem forma retangular, mede 320 metros. Se a diferença 
entre o seu comprimento e sua largura for de 40 metros, sua área medirá 
(A) 6.000 m2. 
(B) 5.800 m2. 
(C) 5.600 m2. 
(D) 6.200 m2. 
 
O gráfico abaixo apresenta a evolução do número de habitantes em São Domingos do Araguaia, 

de dois em dois anos, entre 1992 e 2006.  
Considere seus dados para responder às questões 14 e 15. 

 

 
 
14. É correto afirmar que 
(A) o menor crescimento populacional foi entre 1994 e 1996. 
(B) o número de habitantes se manteve entre 2004 e 2006. 
(C) o maior crescimento populacional foi entre 2002 e 2004. 
(D) a população sempre cresceu. 
 
15. Entre os anos 2000 e 2006, a população cresceu, aproximadamente, 
(A) 43%. 
(B) 39%. 
(C) 35%. 
(D) 31%. 
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INFORMÁTICA 
 
16. Um usuário está digitando um texto no WordPad (programa de edição de textos presente no 
Windows 7) e precisa exibir a régua para medir e alinhar o mesmo. Neste caso, é necessário selecionar 
a guia “Exibir” e marcar a caixa de seleção “Régua” no grupo 
(A)  “Inserir”. 
(B)  “Configurações”. 
(C)  “Mostrar ou ocultar”. 
(D)  “Editando”. 
 
17. Para deixar transparentes todas as janelas no Windows 7, de maneira que o usuário possa ver o 
Desktop (área de trabalho), é necessário pressionar as teclas <Win> + 
(A)  <Home>. 
(B)  <Espaço>. 
(C)  <Shift> + <D>. 
(D)  <Ctrl> + <T>. 
 
18. Os sistemas de busca na internet que possuem a sua organização em tópicos, tendo como 
exemplo o DMOZ.org, são os 
(A)  diretórios. 
(B)  guias locais de busca. 
(C)  pesquisadores horizontais. 
(D)  fóruns de discussão. 
 
19. Dos endereços de e-mail descritos nos itens abaixo, aqueles que não contêm erros na sua 
estrutura (sintaxe) são 
 

item Endereço de e-mail 
(1) concursos publicos@concpub.com.br 
(2) informatica%basica@concpub.com.br 
(3) concursos_privados@concpriv.com.br 

(A)  (1) e (2). 
(B)  (1) e (3). 
(C)  (2) e (3). 
(D)  (1), (2) e (3). 
 
20. Um determinado funcionário de um escritório utiliza o programa Windows Explorer do Windows 7 
(instalação padrão) para tentar criar nomes de pastas (diretórios) contendo apenas caracteres válidos. 
Dos itens abaixo, aqueles que possuem nomes de pastas contendo caracteres inválidos fornecidos pelo 
referido funcionário são 
 

item Nome da Pasta 
(1) Documentos\Adminstrativos 
(2) Gráficos?Estatísticos 
(3) Planilhas/Financeiras 

(A)  (2) e (3). 
(B)  (1) e (2). 
(C)  (1) e (3). 
(D)  (1), (2) e (3). 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21. A acumulação de placa bacteriana pode ser prevenida pelo uso de agentes químicos. Para esta 
prevenção, o gluconato de clorexidina tem demonstrado melhores resultados. A forma de aplicação e a 
correspondente concentração é 
(A) soluções, a 5,00% 
(B) tópica, a 2,13% 
(C) dentifrícios, a 0,80% 
(D) bochechos, a 0,12% 
 
22. Em uma restauração profunda, o dentista precisa utilizar material forrador que estimule a polpa a 
formar dentina reparadora. Segundo Tronstad e Mjor (1972), o material que tem essa propriedade é o(a) 
(A) hidróxido de cálcio. 
(B) cimento de óxido de zinco. 
(C) cimento de fosfato de zinco. 
(D) verniz modificado. 
 
23. Os ionômeros de vidro, utilizados em restaurações temporárias, sofrem sinérese e embebição, 
portanto, durante o processo de geleificação, devem ser protegidos para não perder suas 
características. Servem para esta proteção 
(A) matriz de poliéster, vaselina e lixa metálica. 
(B) algodão, gaze vaselinada e verniz. 
(C) verniz, adesivo dentinário e vaselina. 
(D) adesivo dentinário, matriz de poliester e verniz. 
 
24. O tempo médio, em minutos, de geleificação do hidrocolóide irreversível em uma moldagem para 
confecção de prótese total é 
(A) 1 a 2. 
(B) 3 a 4. 
(C) 5 a 6. 
(D) 7 a 8. 
 
25. O procedimento que devemos utilizar para evitar que as radiografias fiquem, em poucos dias, com 
coloração marrom é 
(A) aumentar o tempo de imersão na solução reveladora. 
(B) trocar as soluções a cada vinte revelações. 
(C) aumentar o tempo de imersão na solução fixadora. 
(D) lavar as radiografias com água corrente após a fixação. 
 
26. Paciente chega ao consultório relatando dor de dente e não consegue identificar o dente envolvido. 
O teste de sensibilidade pulpar mais confiável a ser empregado é 
(A) ao frio. 
(B) percursão. 
(C) ao calor. 
(D) elétrico. 
 
27. Na fluorose dentária, ocorre o aumento da porosidade na superfície do esmalte dental, tornando-o 
opaco. O valor a partir do qual o nível de flúor na água de abastecimento pode ocorrer a flourose dental 
é 
(A) 0,8 ppm. 
(B) 1,0 ppm. 
(C) 1,2 ppm. 
(D) 2,3 ppm. 
 
 
 
 
 



 9 

28. Nas pessoas que perdem os dentes precocemente e nos idosos, a perda da dimensão vertical pode 
facilitar o aparecimento de 
(A) língua pilosa. 
(B) queilite angular. 
(C) língua geográfica. 
(D) glossite luética. 
 
29. A região de maior ocorrência de câncer bucal e o tumor maligno de maior incidência na cavidade 
bucal, são, respectivamente, 
(A) palato mole e melanoma. 
(B) gengiva e carcinoma basocelular. 
(C) língua e carcinoma verrucoso. 
(D) lábios e carcinoma espinocelular. 
 
30. A principal contra indicação estética do uso prolongado da clorexidina no caso de doenças 
periodontais é 
(A) pigmentação do lábios. 
(B) perda da ação bactericida. 
(C) pigmentação dos dentes. 
(D) manchamento da gengiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


