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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 09 páginas com 40 questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 10 questões, enumeradas de 01 a 10.
- Matemática, com 05 questões, enumeradas de 11 a 20.
- Conhecimentos Específicos, com 10 questões, enumeradas de 21 a 30.
- Conhecimentos Gerais, com 10 questões, enumeradas de 31 a 40.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende
às condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente
após 30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de
tinta preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com
todos os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A)
CANDIDATO (A) ”.
12. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
13. O Gabarito de Resposta deverá ser assinado e as respectivas lacunas preenchidas
correspondentemente a alternativa que o Candidato julgar correta, pintando-a por completa,
conforme exemplo a seguir:
14. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
A concordância verbal está correta apenas em:
a) O enfermeiro assiste à o doente. (Cuidar).
b) Por que não assistes às aulas? (Presenciar,
ver).
c) Quem assistia ao paciente eram as mulheres
do povo. (Cuidar).
d) Ele assistiu o jogo. (Ver).
e) O papa assiste o Vaticano. (Morar).
QUESTÃO 02
Na língua indígena Buriti significa “árvore da
vida”, já que os índios consideravam essa árvore
capaz de fornecer todos os elementos
necessários para se viver, desde matéria-prima
para construir suas casas até servir de alimento.
O Buriti é uma árvore da família das palmeiras,
tudo se aproveita dela: folhas, fibras, tronco,
talo.
Segundo a Dra. Délia Rodriguez-Amaya,
professora e pesquisadora da Unicamp, o buriti
“constitui uma das principais fontes de próvitamina A encontradas na biodiversidade
brasileira (6.490 microgramas de retinol
equivalente por 100g de polpa). O elevado
potencial pró-vitamínico deste fruto é resultado
dos altos teores de beta-caroteno, principal fonte
pró-vitamina A encontrada no reino vegetal”
http://www.maiscommenos.net

O Verbo empregado no primeiro balão está na:
a) 3ª pessoa do singular, do Presente do
Indicativo.
b) 3ª pessoa do plural, do Presente do
Indicativo.
c) 3ª pessoa do singular, do Presente do
Subjuntivo.
d) 3ª pessoa do plural, do Presente do
Subjuntivo.
e) Gerúndio.
QUESTÃO 04
No primeiro quadrinho da tirinha da questão
anterior encontramos uma figura de linguagem
denominada:
a) Metáfora.
b) Comparação.
c) Metonímia.
d) Perífrase.
e) Catacrese.

A frase destacada no fragmento de texto acima
está na voz:
a) Passiva analítica.
b) Passiva sintética.
c) Reflexiva.
d) Ativa.
e) Indicativa.

QUESTÃO 05
A frase abaixo apresenta um vício de linguagem
conhecido como:

QUESTÃO 03
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e)

Barbarismo.
Arcaísmo.
Neologismo.
Ambiguidade.
Pleonasmo.
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E, se bem que seja obscuro
Tudo pela estrada fora,
E falso, ele vem seguro,
E, vencendo estrada e muro,
Chega onde em sono ela mora.
E, inda tonto do que houvera,
À cabeça, em maresia,
Ergue a mão, e encontra hera,
E vê que ele mesmo era
A princesa que dormia.

QUESTÃO 06
“Não se usa o hífen em certas palavras que
perderam a noção de composição”.
Dentre as palavras apresentadas abaixo assinale
indique aquela que não se enquadra na regra
acima:
a) Mandachuva.
b) Pontapé.
c) Portabandeira.
d) Paraquedas.
e) Girassol.

Fernando Pessoa
Sobre o poema é INCORRETO que:
a) Este texto é um poema narrativo.
b) O autor ressalta que as forças centrais da
alma estão polarizadas em dois focos: um
masculino e um feminino.
c) Eros era apaixonado por sua mãe.
d) A terceira estrofe focaliza a narração na
princesa.
e) O eu lírico, na segunda estrofe, diz que o
infante, para vencer, teria que lutar contra o
bem e o mal para não se perder.

QUESTÃO 07
Eros e Psique
Conta a lenda que dormia
Uma Princesa encantada
A quem só despertaria
Um Infante, que viria
De além do muro da estrada.

POEMA PARA AS QUESTÕES 08 E 09
CHOVE

Ele tinha que, tentado,
Vencer o mal e o bem,
Antes que, já libertado,
Deixasse o caminho errado
Por o que à Princesa vem.

CHOVE. É dia de Natal.
Lá para o Norte é melhor:
Há a neve que faz mal,
E o frio que é ainda pior.
E toda a gente é contente

A Princesa Adormecida,
Se espera, dormindo espera.
Sonha em morte a sua vida,
E orna-lhe a fronte esquecida,
Verde, uma grinalda de hera.

Porque é dia de o ficar.
Chove no Natal presente.
Antes isso que nevar.
Pois apesar de ser esse
O Natal da convenção,

Longe o Infante, esforçado,
Sem saber que intuito tem,
Rompe o caminho fadado.
Ele dela é ignorado.
Ela para ele é ninguém.

Quando o corpo me arrefece
Tenho frio e Natal não.
Deixo sentir a quem quadra
E o Natal de quem o fez,
Pois se escrevo ainda outra quadra
Fico gelado dos pés.
Fernando Pessoa

Mas cada um cumpre o Destino
Ela dormindo encantada,
Ele buscando-a sem tino
Pelo processo divino
Que faz existir a estrada.

QUESTÃO 08
2
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observamos uma figura
denominada:
a) Comparação.
b) Hipérbole.
c) Antítese.
d) Personificação.
e) Metonímia.
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poema abaixo
QUESTÃO 13
de linguagem
Considerando a figura abaixo, assinale o
perímetro:

QUESTÃO 09
Ainda a respeito do poema “Chove” de Fernando
Pessoa, no último verso da terceira estrofe
encontramos uma figura de sintaxe chamada:
a) Zeugma.
b) Elipse.
c) Silepse.
d) Anáfora.
e) Polissíndeto.

a) 1.040 cm.
b) 56 cm.
c) 45 cm.
d) 58 cm.
e) 42 cm.
QUESTÃO 14
A área de um terreno quadrado que possui 17 m
de lado é:
a) 340 m2
b) 289 m2
c) 34 m2
d) 200m2
e) 298 m2

QUESTÃO 10
O uso do porquê está correto apenas em:
a) Gostaria de saber porque você não
compareceu ao encontro.
b) Porquê você comprou esta bolsa?
c) Estes são os direitos porquê estamos lutando.
d) Você veio até aqui por quê não conseguiu
telefonar?
e) Não fui à festa porque minha mãe adoeceu.

QUESTÃO 15
Um retângulo de área igual a 36 m2 e base igual
a 9 m, possui altura igual a:
a) 4m.
b) 8 m.
c) 9 m.
d) 18 m.
e) 324 m.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Efetuando as seguintes operações obtemos,
respectivamente:
 8 – 5,76 =
 6 + 3,59 =

QUESTÃO 16
O volume em cm3 de lata, cujo as medidas são 15
de comprimento, 12 de largura, e 20 de altura é:
a) 3,6 cm3.
b) 36 cm3.
c) 360 cm3.
d) 3.600 cm3.
e) 47 cm3.

a) 5,72 e 3,65.
b) 3,76 e 9,59.
c) 2,24 e 9,59.
d) 2,24 e 3,65.
e) 9.36 e 9,59.
QUESTÃO 12
O número 3 5/9 na forma decimal é:
a) 3,59.
b) 3,95.
c) 9,5.
d) 3,555.
e) 5,333.

QUESTÃO 17
No Brasil a arroba é utilizada para pesagem de
bovinos e suínos e equivale a:
a) 10 kg.
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b) 15 kg.
c) Não há indícios de que a halitose persistente
c) 20 kg.
esteja relacionada a desordens sistêmicas,
d) 25 kg.
tais
como:
úlceras
gastrintestinais,
e) 50 kg.
hemorragia interna, diabetes mellittus,
cirrose hepática e condições idiopáticas.
QUESTÃO 18
d) A maioria dos casos de halitose está
Ao transformarmos 3,875 hectolitros em
relacionada a causas extra-orais, originadas
centilitros encontramos:
no trato respiratório superior, como: sinusite
a) 38,75 cl.
crônica, obstrução nasal e abscesso
b) 387,5 cl.
nasofaríngeo.
c) 0, 3875 cl.
e) Tratamentos com colutórios, pulverizadores
d) 0,03875 cl.
bucais e pastilhas contendo substâncias
e) 3.8750 cl.
voláteis possuem efeito a longo prazo.
QUESTÃO 19
Um aquário de medidas 30 cm de comprimento,
18 de largura e 24 de altura, possui 2/3 de seu
volume completo (água). Sendo assim há _____
litros de água no aquário:
a) 4,32 litros.
b) 43,2 litros.
c) 86,4 litros.
d) 8,64 litros.
e) 864 litros.

QUESTÃO 22
O flúor é considerado um dos principais fatores
da diminuição da prevalência de cárie no
mundo. Sobre a fluorose dentária, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) O dente fluorótico é menos suscetível à cárie
do que o dente normal, pois a fluorapatita e
a apatita fluoretada fazem com que o
processo
de
desmineralização
seja
dificultado.
b) Várias doses de flúor acima do limite
tolerado, por longos períodos, causam a
intoxicação crônica por flúor ou fluorose
dentária.
c) A fluorose é mais comum na dentição
permanente e ocorre geralmente de forma
simétrica em ambos os lados da arcada
dentária.
d) A intensidade da fluorose dentária
independe da dose de flúor e, nos casos
graves, são necessárias restaurações
estéticas.
e) Na fluorose dentária, ocorre um aumento da
porosidade da superfície do esmalte que, por
refração da luz, apresenta-se opaco.

QUESTÃO 20
Sabendo-se que um retângulo tem 13 m de base
e 9 m de altura, qual sua área:
a) 22 m2.
b) 35 m2.
c) 44 m2.
d) 117 m2.
e) 171 m2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
O termo halitose é usado para descrever um
odor desagradável que emana da cavidade
bucal e é motivo de muitas visitas ao dentista.
Sobre a halitose, assinale a alternativa correta:
a) A maioria dos casos de halitose origina-se na
boca como resultado do metabolismo
microbiano, pelo qual compostos sulfurados
voláteis são produzidos por bactérias gramnegativas anaeróbias.
b) A halitose não tem sido relacionada à
presença da doença periodontal e à
quantidade de saburra lingual.

QUESTÃO 23
O traumatismo dentário é uma situação de
urgência que ocorre frequentemente nos
consultórios odontológicos. No entanto, o
atendimento que deveria ser imediato não é
efetivamente realizado devido à falta de
conhecimento de pacientes e profissionais.
Sobre os tipos de traumatismo dentário,
assinale a alternativa INCORRETA:
4
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a) A luxação extrusiva ocorre quando o
INCORRETA:
elemento dentário se desloca parcialmente
a) O surgimento de cáries em bebês e crianças
no sentindo axial do alvéolo dentário. Nesse
no primeiro ano de vida pode ser causado
caso, o dente apresenta-se alongado.
pela mamadeira noturna, associada à falta de
b) A concussão consiste em uma lesão de
limpeza dos dentes após essa mamada.
tecidos de suporte sem perda ou
b) É recomendável remover a prótese total para
deslocamento do elemento dental.
limpeza com uso de escova de dente. A
c) Na avulsão, ocorre a perda do elemento
higienização das próteses evita odores
dentário e o alvéolo dental fica vazio ou
desagradáveis e previne a colonização de
preenchido com coágulo sanguíneo.
bactérias.
d) Na
luxação
extrusiva,
não ocorre
c) A gravidez não causa cárie. O aparecimento
rompimento do ligamento periodontal e do
de cáries durante essa fase ocorre devido ao
suprimento neurovascular da polpa.
aumento do número de vezes em que
e) Nos casos de luxação intrusiva, pode ocorrer
alimentos doces são consumidos, sem a
a re-erupção dental ou a necessidade de
escovação adequada.
tração ortodôntica do elemento dentário.
d) Deve-se instruir o paciente a realizar
escovação dos dentes e da língua toda vez
QUESTÃO 24
que se alimentar, utilizando escova de dente
A dieta representa papel fundamental na
com cerdas duras. Além disso, recomenda-se
modulação do risco/atividade de cárie,
a troca da escova a cada ano.
especialmente no que se diz respeito ao
e) Na dentição permanente, a maioria das
consumo de carboidratos fermentáveis. Com
cáries começa pelo primeiro molar. Por isso,
base nessa informação, assinale a alternativa
os
pais
ou
responsáveis
devem
INCORRETA:
complementar a escovação dessas áreas.
a) A fermentação de carboidratos em ácidos
orgânicos pelos microrganismos ocorre no
QUESTÃO 26
biofilme supragengival.
Escovar os dentes todos os dias após cada
b) A quantidade de açúcar consumido é mais
refeição, utilizando uma escova de dente de
importante no desenvolvimento da cárie do
tamanho adequado e creme dental com flúor é
que a frequência no consumo.
extremamente importante para manutenção da
c) O carboidrato mais importante na etiologia
saúde oral. Todas as afirmativas abaixo estão
da doença cárie é a sacarose. Esse
corretas, exceto:
carboidrato tem moléculas pequenas e é de
a) Antes mesmo do nascimento dos dentes do
fácil difusão pelo biofilme dentário.
bebê, deve-se realizar a higienização da
d) Durante o período da noite, a salivação e o
gengiva, bochecha e língua com fralda limpa
reflexo da deglutição estão diminuídos,
ou gaze umedecida e água filtrada ou fervida.
reduzindo as defesas naturais da saliva,
b) Para correta escovação, é necessário
como
sistema
tampão
e
função
posicionar a escova inclinada na direção da
antibacteriana. Esses fatores fazem com que
gengiva e fazer movimentos de cima para
a amamentação noturna, sem os devidos
baixo nos dentes de cima, e de baixo para
cuidados com a higiene oral, esteja associada
cima nos dentes de baixo como se estivesse
à elevada prevalência de cárie.
varrendo os dentes.
e) Existe uma relação direta entre o aumento
c) A utilização de fio dental é dispensável, visto
do risco/atividade de cárie com a forma
que a escovação sozinha é capaz de
física dos alimentos consumidos.
higienizar completamente todas as faces dos
dentes.
QUESTÃO 25
d) Escovar a língua é importante, uma vez que
A higiene bucal é considerada a melhor forma
pode haver acúmulo de restos alimentares e
de prevenção de cáries e doença periodontal.
bactérias que provocam o mau hálito. Devem
Sobre esse tema, assinale a alternativa
ser realizados movimentos cuidadosos com
5

Caderno de Questões
Auxiliar em Saúde Bucal
a escova “varrendo” a língua da parte interna
QUESTÃO 29
até a ponta.
O Brasil Sorridente constitui-se de uma série de
e) Os
enxaguatórios
bucais
foram
medidas que têm como objetivo garantir as
desenvolvidos principalmente para o
ações de promoção, prevenção e recuperação
controle químico do biofilme, sendo
da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que
utilizados de forma a complementar os
esta é fundamental para a saúde geral e
procedimentos mecânicos.
qualidade de vida da população. As afirmativas
abaixo constituem as linhas de ação do Brasil
QUESTÃO 27
Sorridente, EXCETO:
A doença periodontal caracteriza-se por um
a) A reorganização da atenção básica em saúde
conjunto de condições inflamatórias de caráter
bucal (principalmente com a implantação
crônico e de origem bacteriana, que acomete
das equipes de Saúde Bucal eSB na
incialmente o tecido gengival e pode levar, com
Estratégia Saúde da Família).
o tempo, à perda dos tecidos de suporte dos
b) A ampliação e qualificação da atenção
dentes. Com base na informação, assinale a
especializada (especialmente com a
alternativa INCORRETA:
implantação de Centros de Especialidades
a) A superfície rugosa do cálculo é um fator
Odontológicas - CEO e Laboratórios
importante para retenção do biofilme, no
Regionais de Próteses Dentárias - LRPD) .
entanto, isoladamente, não é capaz de
c) A viabilização da adição de flúor nas estações
desencadear a gengivite.
de tratamento de águas de abastecimento
b) O cálculo é o resultado da mineralização da
público.
placa bacteriana ou biofilme maduro que se
d) A reorganização da prática e a qualificação
forma exclusivamente sobre a superfície de
das ações e serviços oferecidos, reunindo
dentes naturais.
ações em saúde bucal voltadas para os
c) A periodontite é caracterizada pela
cidadãos de todas as idades.
inflamação dos tecidos de sustentação e
e) Ampliação do acesso ao tratamento
proteção dos dentes, acompanhada de perda
odontológico gratuito aos brasileiros, sem
de inserção de tecido conjuntivo,
nenhuma ligação ao Sistema Único de Saúde
consequência da agressão promovida pelo
(SUS).
biofilme dental subgengival.
d) A presença de bolsa periodontal é o sinal
QUESTÃO 30
clínico da periodontite e caracteriza-se pelo
De acordo com a Lei Federal n°11.889/08,
aprofundamento patológico do sulco
compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre
gengival em decorrência da perda de
sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do
inserção.
Técnico em Saúde Bucal, as seguintes
e) A placa bacteriana é o agente etiológico
atividades, EXCETO:
primário
das
doenças
periodontais
a) Processar filme radiográfico.
inflamatórias.
b) Preparar o paciente para o atendimento.
c) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas
QUESTÃO 28
intervenções
clínicas,
inclusive
em
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos
ambientes hospitalares.
maiores sistemas públicos de saúde do mundo.
d) Manipular materiais de uso odontológico.
De acordo com os preceitos constitucionais, a
e) Exercer a atividade de forma autônoma.
construção do SUS foi baseada em algumas
diretrizes abaixo listadas, EXCETO:
CONHECIMENTOS GERAIS
a) Descentralização.
b) Regionalização.
QUESTÃO 31
c) Hierarquização.
“Constitui um tratado complementar à
d) Pessoalidade.
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
e) Participação social.
Mudança do Clima. Criado em 1997, definiu
6
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metas de redução de emissões para os países
pessoas era de responsabilidade da mineradora:
desenvolvidos, responsáveis históricos pela
a) Votorantim Metais Zinco.
mudança atual do clima.
b) Alinorte.
Os países desenvolvidos, se comprometeram a
c) Samarco.
reduzir suas emissões totais de gases de efeito
d) Namisa.
estufa a, no mínimo, 5% abaixo dos níveis de
e) Kinross Paracatu.
1990, no período compreendido entre 2008 e
2012 - também chamado de primeiro período de
QUESTÃO 34
compromisso.
O Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das(PNJMA),
instituído
pela
Portaria
nacoes-unidas
Interministerial nº 390 (11/2015), foi publicado
no Diário Oficial da União desta segunda-feira
O texto acima trata do:
(21/12). O PNJMA é resultado de um processo
a) Protocolo de Montreal.
de consulta à juventude realizado nas últimas
b) Protocolo de Kyoto.
edições das Conferências Nacionais de
c) Acordo de Marrakesh.
Juventude e de Meio Ambiente. O objetivo do
d) ECO 92.
plano é promover e integrar políticas públicas
e) Convenção de Roterdã.
ambientais que tornem efetivos os direitos da
juventude à sustentabilidade e ao meio
QUESTÃO 32
ambiente, garantidos pelo Estatuto da
O Dia Mundial do Diabetes trouxe a cor azul para
Juventude.
as campanhas mundiais de divulgação e
sensibilização em relação ao tema, seguindo
O plano vai integrar o Sistema Nacional de
exemplo da campanha para prevenção do câncer
Juventude e será coordenado pelo:
de mama, "Outubro Rosa". A data foi instituída
a) Ministério Educação.
pela Federação Internacional de Diabetes (IDF)
b) Ministério do Meio Ambiente (MMA).
e pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
c) Ministério da Saúde.
desde 1991, e conta com o reconhecimento e
d) Ministério Planejamento, Orçamento e
apoio da Organização das Nações Unidas (ONU),
Gestão.
que em dezembro de 2006 assinou uma
e) Agência de Proteção da Infância e Juventude.
Resolução reconhecendo o diabetes como uma
doença crônica e de alto custo mundial.
QUESTÃO 35
http://www.diamundialdodiabetes.org.br/
FEBRE DO VÍRUS ZIKA
A data instituída como Dia Mundial do Diabetes
foi:
É uma doença viral aguda, transmitida
a) 12 de novembro.
principalmente por mosquitosi, caracterizada
b) 14 de novembro.
por exantema maculopapular pruriginoso, febre
c) 14 de dezembro.
intermitente, hiperemia conjuntival não
d) 12 de dezembro.
purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e dor
e) 14 de outubro.
de cabeça. Apresenta evolução benigna e os
sintomas
geralmente
desaparecem
QUESTÃO 33
espontaneamente após 3-7 dias.
Barragem se rompe, e enxurrada de lama destrói
http://portalsaude.saude.gov.br
distrito de Mariana. Acidente foi em Bento
Rodrigues e bombeiros confirmam uma morte.
O mosquito transmissor da febre do Vírus Zika
Localidade está sendo esvaziada. MP vai
é:
investigar causa do acidente.
a) Aedes aegypti.
A lama que jorrou da barragem do Fundão em
b) Anopheles albitarsis.
Mariana, Minas Gerais, e matou mais de 15
c) Aëdes albopictus.
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d) Culex quinquefasciatus.
c) É um sistema que objetiva selecionar os
e) Anopheles darlingi.
candidatos às vagas das instituições públicas
de ensino superior.
QUESTÃO 36
d) É um programa que financia a graduação na
A respeito do Zika vírus é errôneo o exposto em:
educação
superior
de
estudantes
a) É desaconselhável o uso ou indicação de
matriculados em instituições particulares.
ácido acetilsalicílico e outros drogas antie) É um programa que seleciona os candidatos
inflamatórias em função do devido ao risco
com base na pontuação obtida pelo Enem.
aumentado de complicações hemorrágicas.
b) O tratamento dos casos sintomáticos
QUESTÃO 39
recomendado é baseado no uso de
acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona
PRESIDENTA DILMA INAUGURA MUSEU DE
para o controle da febre e manejo da dor.
CONGONHAS - PATRIMÔNIO CULTURAL
c) Recentemente, foi observada uma possível
correlação entre a infecção ZIKAV e a
A presidenta Dilma Rousseff participa nesta
ocorrência de síndrome de Guillain-Barré.
terça-feira (15) da inauguração do Museu de
d) As medidas de prevenção e controle são
Congonhas (MG), localizado no sítio histórico do
semelhantes às da dengue e chikungunya.
Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, onde se
e) O principal modo de transmissão descrito do
encontra a obra-prima do escultor Antônio
vírus é por contato com pessoas infectadas.
Francisco Lisboa. Desde 1985, o sítio tem o
título de Patrimônio Cultural Mundial.
QUESTÃO 37
http://blog.planalto.gov.br/presidenta-dilmaO Ministério da Educação (MEC) deu início a um
inaugura-museu-de-congonhas/
novo ciclo do Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (Pnaic). Essa etapa vai ter como
O escultor Antônio Francisco Lisboa ficou
objetivo
central
as
regiões
conhecido pelo codinome:
__________________________________ do País.
a) Aleijadinho.
Completa corretamente a sentença:
b) Maneco.
a) Nordeste e Sul.
c) Cisne Negro.
b) Norte e Nordeste.
d) Palhacinho.
c) Norte e Centro-oeste.
e) Mãozinha.
d) Sul e Sudeste.
e) Centro-oeste e Sudeste.
QUESTÃO 40
QUESTÃO 38
Novas regras do Fies vão melhorar a distribuição
de vagas universitárias. Vagas que não forem
preenchidas durante o processo seletivo
poderão ser redistribuídas entre os cursos da
própria instituição de Ensino Superior
O termo destacado acima é:
a) É um exame (prova) aplicado desde 1998 é
utilizado como critério de seleção para os
estudantes que pretendem concorrer a uma
bolsa.
b) É um programa que concede bolsas integrais
e parciais para estudantes de baixa renda em
faculdades ou universidades particulares.

O Museu do Amanhã é um museu de ciência que
oferece, na essência, a reflexão sobre o mundo
que queremos no futuro. Um novo marco para a
cidade. Assim pode ser definido o Museu do
8
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Amanhã, novo espaço de lazer, cultura e
educação que será inaugurado, nesta manhã
está localizado na Cidade:
a) Brasília.
b) São Paulo.
c) Rio de Janeiro.
d) Minas Gerais.
e) Santa Catarina.
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