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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

O ÁTOMO (Murilo Mendes) 

 

Agasalha-me à sombra do teu corpo. 

Aninha-me entre teus seios, 

Aquece-me no calor do teu ventre: 

Coisa ínfima, quero ficar perto de ti 

como um pássaro que fugiu da tempestade. 

Eu sou uma moeda que Deus deixou rolar no chão. 

 

01-Verbos como „agasalhar‟ e „aninhar‟ dão a ideia de que o eu 

lírico deseja: 

 

A. Desaparecer 

B. Esquecer-se 

C. Esquentar-se 

D. Fundir-se 

E. Aparecer 

 

02- A leitura do poema revela um medo do amante. Que medo 

é esse? 

 

A. Do desconhecido 

B. Da separação 

C. Da ciência 

D. Da matéria 

E. De Deus 

 

03- Ao relacionar a linguagem poética ao átomo, conceito 

científico, o autor consegue mesclar: 

 

A. A verdade e a mentira 

B. O bem e o mal 

C. O corpo e a matéria 

D. A vida e a saudade 

E. NDA 

 

04- O adjetivo „ínfima‟ é sinônimo de: 

 

A. Bela 

B. Enorme 

C. Suprema 

D. Pequena 

E. Alta 

 

05- No trecho: „como um pássaro que fugiu da tempestade. ‟ A 

forma verbal destacada indica: 

 

A. Um fato inconcluso, que se prolonga por algum tempo. 

B. Um fato ocorrido no passado, anterior a outro também 

passado. 

C. Uma probabilidade. 

D. Um fato concluído no passado. 

E. Uma ação habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- A construção „vão-se‟ é formada por um verbo mais: 

 

A. Um pronome reflexivo. 

B. Uma partícula expletiva. 

C. Uma conjunção subordinativa objetiva direta. 

D. Uma preposição. 

E. Um verbo flexionado. 

 

Funcionário da Vivo orienta cliente a jogar celular na 

parede 

 

Problema com a internet 3G do celular? Arremesse o aparelho 

contra a parede que resolve. Pelo menos essa foi a 

recomendação de um atendente da Vivo. 

Há cerca de dois meses, uma cliente da empresa (que pediu 

para não ter seu nome publicado) começou a ter problemas com 

o 3G. 

Sem conseguir chegar a uma solução, ela recorreu, na semana 

passada, ao atendimento on-line da Vivo. 

Na conversa com o técnico da companhia de celular, surgiu a 

orientação para solucionar o problema: "Pega o aparelho e 

arremesse contra a parede! Resolve na hora", recomendou o 

atendente. 

"Antes disso, os atendentes pediram para eu ligar para a 

empresa usando outro aparelho que não aquele que 

apresentasse problemas, mas eu só tenho esse telefone", 

afirmou a cliente. 

 

07- Qual dos trechos abaixo revela reprovação em relação à 

atitude do atendente? 

 

A. Problema com a internet 3G do celular? Arremesse o 

aparelho contra a parede que resolve. 

B. Pelo menos essa foi a recomendação de um atendente da 

Vivo. 

C. ...uma cliente da empresa (que pediu para não ter seu 

nome publicado) começou a ter problemas com o 3G. 

D. Sem conseguir chegar a uma solução... 

E. Na conversa com o técnico da companhia de celular, 

surgiu a orientação para solucionar o problema... 
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08- O propósito principal do texto é: 

 

A. Entrevistar 

B. Criticar 

C. Convencer 

D. Julgar  

E. Informar 

 

09- Qual das palavras abaixo deveria ter sido acentuada pela 

mesma regra de „técnico‟? 

 

A. biceps 

B. rubrica 

C. paroco 

D. maracuja 

E. sotão 

 

 
 

10- No caso das regras citadas no quadrinho acima, quais 

palavras estão grafadas corretamente? 

 

A. Quieto e microondas 

B. arquiteto e maumorado 

C. aqui e gira-sol 

D. linguiça e mal-sucedido 

E. frequência e paraquedas 

 

11- Podemos classificar o vocábulo „drama‟ como: 

 

A. hetrônimo 

B. epiceno 

C. comum de dois gêneros 

D. sobrecomum 

E. feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- No texto acima, a palavra „claro‟ tem significado ambíguo. 

A que classes gramaticais diferentes ela pertencem em cada um 

dos dois significados possíveis? 

 

A. Adjetivo e adjunto adverbial. 

B. Advérbio e substantivo. 

C. Substantivo e interjeição. 

D. Adjetivo e interjeição. 

E. Adjunto adverbial e onomatopeia. 

 

13- A norma padrão determina que o verbo „aspirar‟ é 

transitivo direto quando significa “sorver”, “tragar”, 

“inspirar”.Isso ocorreu em qual das alternativas abaixo? 

 

A. „Os de ordem política consistem em permitir que essas 

moças se inscrevam em concurso para aspirar um cargo 

público, quando a lei não permite que elas o exerçam.‟ 

B. „Não penso  que ela aspirasse a algum legado; as pessoas 

assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se 

mais risonhas, mais assíduas,...‟ 

C. „Oh! O tempo! O inflexível tempo, que como o Amor, é 

também irmão da Morte, vai ceifando aspirações...‟ 

D. Lalau era admitida na intimidade da família, mas o rapaz, 

filho de ministro e aspirante a ministro, ... 

E. „Uma das janelas estava  aberta. Helena foi ali aspirar um 

pouco do ar da noite.‟ 

 

14- Qual dos trechos abaixo foi alterado e agora contém um 

erro de concordância? 

 

A. „A minha vida é um barco abandonada 

Infiel, no ermo porto, ao seu destino.‟ 

 

B. „Por que não ergue ferro e segue o atino 

De navegar, casado com o seu fado?‟ 

 

C. „Ah! falta quem o lance ao mar, e alado 

Torne seu vulto em velas; peregrino‟ 

 

D. „Frescor de afastamento, no divino 

Amplexo da manhã, puro e salgado.‟ 

 

E. „Morto corpo da ação sem vontade 

Que o viva, vulto estéril de viver,‟ 
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15- Em qual dos trechos a seguir o acento grave foi 

erradamente omitido? 

 

A. „Nono dígito passa amanhã a ser obrigatório para todas as 

ligações‟ 

B. „Amazon negocia com a Livraria Saraiva no Brasil, diz 

agência‟ 

C. „Google quer se integrar de maneira mais natural a nossa 

vida cotidiana.‟ 

D. „Ministro se irrita com menção a 'chute no traseiro' e cita 

problemas de Londres‟ 

E. „Marcos Assunção melhora, viaja a Salvador, mas é 

dúvida contra o Bahia‟ 

 

16- „Na verdade, Lafões foi solto; não houve, porém, qualquer 

intervenção do chefe político de Cassi. Libertou-o o próprio 

comissário que o prendera e o conhecia como homem 

morigerado e qualificado.  

 

Entretanto, o guarda das obras públicas sempre supôs que a sua 

libertação ____________________ obra de Cassi, por isso lhe 

era grato e o defendia com todo o ardor.‟ 

Qual das locuções verbais abaixo completa corretamente o 

sentido do texto? 

 

A. era sido 

B. houvera ocorrido 

C. tivesse sido 

D. fizera –se por 

E. passara a ser 

 

17- De acordo com a norma padrão, o pronome foi 

corretamente empregado em qual das transcrições abaixo?  

 

A. É tão fácil enganar-se a si mesmo sem o perceber, como 

é difícil enganar os outros sem que o percebam. François 

La Rochefoucauld 

B. „Minha mãe mandou eu escolher este daqui, mas como 

eu sou teimosa…‟ 

C. „Não falei consigo  

com medo que os montes e vales que me achas  

caíssem a teus pés...‟ 

D. „O que os homens falam entre eles e jamais contariam 

para as mulheres?‟ 

E. „Diante da Cruz disse: “ estou aqui, trouxe-a  o meu 

passado, agora desejo viver contigo o meu futuro...’ 

 

18- Em qual dos trechos abaixo a preposição tem valor 

semântico de instrumento? 

 

A. „Conheça Portal doTerra com últimas notícias do Brasil e 

do Mundo com fotos e vídeos.‟ 

B. „Aprendi Com Meu Pai - 54 Pessoas Bem-sucedidas Contam a Maior 

Lição Que Receberam de Seu Pai‟ 

C. „O importante não é convencer com grandes palavras. É surpreender 

com grandes atitudes.‟ 

D.  „Participe do Facebook para se conectar com Gente 

Amiga e outros que você talvez conheça.‟ 

E. „A educação brasileira é comparada com outros países 

em plenária do Senado Federal‟ 

 

19- “O cinema vira sensação no início do século 20, com 

comédias curtas (eternizadas por Charles Chaplin) e 

documentos que retratam cenas cotidianas.”  

 

O presente do indicativo é usado para expressar ações 

habituais. No entanto, como no exemplo, ele pode referir-se a 

outro momento.  Como pode ser explicada a referência a esse 

momento? 

 

A. Os verbos estão no presente e atestam um fato que seguiu 

acontecendo num determinado curso de tempo. 

B. Os verbos estão no presente e antecipam uma 

possibilidade. 

C. Os verbos estão no presente, mas falam de um passado 

inacabado. 

D. Os verbos estão no presente e falam de fatos presentes 

devido ao momento da própria escrita. 

E. Os verbos estão no presente, mas falam de fatos 

passados. É o presente histórico. 

 

20- A forma verbal „vira‟ é oriunda de qual verbo? 

 

A. Vir 

B. Ver 

C. Ser 

D. Virar 

E. Ir 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- O Auxiliar em Saúde Bucal trabalha sob a orientação direta 

de um Cirurgião Dentista ou de outro auxiliar com função de 

chefia. Cabe ao Auxiliar em Saúde Bucal, exceto:  

 

A. Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde e 

prevenção de riscos ambientais e sanitários, visando a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

B. Desenvolver, em equipe, ações de planejamento 

participativo e avaliação dos serviços de saúde. 

C. Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua 

natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em 

saúde bucal. 

D. Desenvolver ações de prevenção e controle das doenças 

bucais, voltadas para indivíduos, famílias e coletividade. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

22- Os Trematódios são vermes parasitas com epiderme não-

ciliada e uma ou mais ventosas. Assinale a alternativa que 

corresponde a um exemplo desse parasita: 

 

A. Schistosoma mansoni 

B. Digesia tigrina 

C. Ascaris lumbricoides 

D. Ditylenchus dipsaci 

E. H. schachtii  

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/francois_la_rochefoucauld/
http://pensador.uol.com.br/autor/francois_la_rochefoucauld/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Schistosoma_mansoni
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23- Assinale a alternativa incorreta sobre os Cimentos de 

policarboxilato: 

 

A. Os cimentos de policarboxilato, na consistência de 

cimento são úteis para a retenção de coroas e pontes. 

B. São mais resistentes que o cimento de fosfato de zinco. 

C. Os cimentos de policarboxilato são fornecidos 

geralmente em pó e líquido.  

D. Na manipulação, orecipiente do pó deve ser agitado, 

retirado com um medidor e colocado num bloco de papel 

descartável ou placa de vidro.  

E. Possui alta viscosidade 

 

24- O Cimento de hidróxido de cálcio é utilizado no 

capeamento pulpar direto e indireto, e como barreira protetora 

em baixo das restaurações de resina acrílica e composta. É uma 

desvantagem desse material: 

 

A. Alta solubilidade 

B. Possui efeito bactericida (endotoxinas) 

C. É bacteriostático 

D. Seu alto pH estimula cicatrização 

E. Neutraliza o baixo pH dos cimentos acídicos. 

 

25- Sobre Forradores cavitários e vernizes, julgue os itens a 

seguir: 

 

I. Os forradores cavitários e vernizes funcionam como 

uma barreira protetora entre a dentina e o material 

restaurador, minimizando a penetração de fluídos na 

interface restauração-dente e podendo proporcionar 

alguns benefícios terapêuticos ao dente. 

II. São aplicados em películas finas, e o solvente evapora. 

Não apresentam nenhuma resistência mecânica e não 

proporcionam isolamento térmico. 

III. Os forradores cavitários são suspensões de hidróxido 

de cálcio em água ou líquido orgânico.  

 

Está (estão) correto(s): 

 

A. I apenas. 

B. II apenas. 

C. III apenas. 

D. I e II apenas. 

E. I, II e III. 

 

26- São desvantagens do hidróxido de cálcio, EXCETO: 

 

A. alta solubilidade 

B. possui efeito bactericida  

C. não estimula dentinogênese 

D. não tem adesividade à dentina 

E. não estimula dentina esclerótica 

 

27- A deformação experimentada por um material no seu limite 

proporcional, por ação de pequenas tensões é chamada de: 

 

A. Flexibilidade 

B. Resiliencia 

C. Fadiga 

D. Tenacidade 

E. Friabilidade 

 

28- “É a capacidade de um material suportar uma tensão de 

tração sem deformação permanente”. O conceito refere-se a: 

 

A. Fadiga 

B. Tenacidade 

C. Friabilidade 

D. Ductibilidade 

E. Maleabilidade 

 

29- Sobre esterilização, assinale a alternativa incorreta: 

 

A. Na esterilização, deve se usar o calor seco ou úmido, 

sobre pressão. 

B. Indicadores biológicos e de temperatura devem ser 

usados para certificar-se da esterilização. 

C. A Esterilização deve ser absoluta e destruir as bactérias 

ativas e seus esporos, pois esses últimos quando de volta 

a situações favoráveis, tornam-se capazes de causar 

infecção e morte. 

D. O método menos usado e indicado de esterilização para a 

odontologia é o calor úmido, por meio de autoclave. 

E. A remoção dos instrumentos dos pacotes para guardá-los 

em caixas ou gavetas, assim como mantê-los em 

desinfetantes, mesmo com todos os princípios de 

assepsia, deve ser evitada. 

 

30- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa: 

 

(   )  A esterilização utilizando-se vapor de água tem sido o mé-

todo padrão de eliminação de micro-organismos em micro-

biologia por muitos anos.  

(   )  A remoção do ar das autoclaves pode ser feita por gravi-

dade ou por bombeamento pela produção de vácuo.  

(   )  É importante lembrar que quando o material estiver em-

brulhado em papel, ele poderá estar fragilizado pelo calor e 

romper-se com facilidade. Uma vez rompido o papel, os 

instrumentos devem ser reembalados e submetidos nova-

mente à esterilização.  

 

A sequencia correta, de cima para baixo, é: 

 

A. V – V – V 

B. F – F – F 

C. V – F – V 

D. F – F – V 

E. V – F – F 

 

31- O texto a seguir refere-se a: 

 

“O vapor é produzido na parte inferior do aparelho, por meio 

de uma resistência e o ar é removido na parte superior do 

aparelho através de uma válvula, que deve ser fechada apenas 

quando o fluxo de vapor for contínuo.” 

 

A. Autoclave convencional. 

B. Autoclave gravitacional. 

C. Autoclave de alto vácuo. 

D. Autoclave de vácuo único. 

E. Autoclaves de vácuo fracionado. 
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 32- Assinale a alternativa corresponde ao texto a seguir: 

 

 “ O ar é removido em intervalos, com injeção simultânea de 

vapor. Nesse tipo de autoclave a formação de bolsas de ar é 

menos provável.” 
 

A. Autoclave de vácuo único. 

B. Autoclaves de vácuo fracionado. 

C. Autoclave convencional. 

D. Autoclave gravitacional. 

E. Autoclave de alto vácuo. 

 

33- Assinale a alternativa corresponde ao texto a seguir: 

 

“Neste tipo de autoclave, o vapor é injetado, o que força a 

saída do ar. No entanto, a fase de secagem é limitada, pois não 

possui capacidade para remover completamente o vapor. Pode 

apresentar umidade ao final do processo devido à dificuldade 

de remoção do ar.” 

 

A. Autoclave de vácuo único. 

B. Autoclaves de vácuo fracionado. 

C. Autoclave convencional. 

D. Autoclave gravitacional. 

E. Autoclave de alto vácuo. 

 

34- Assinale a alternativa incorreta sobre Biossegurança: 

 

A. A biossegurança  é um conjunto de procedimentos e  

estudos de relevante importância nos serviços de saúde, 

que visam não apenas abordar medidas de controle de 

infecções para proteger os funcionários que prestam 

assistência e os usuários em saúde, mas também 

desempenhar papel fundamental na comunidade onde 

atuam na promoção da consciência sanitária, da 

importância da preservação ambiental com relação à 

manipulação e descarte de resíduos químicos, tóxicos e 

potencialmente infectantes, e também, da diminuição, de 

um modo geral, de riscos à saúde e acidentes 

ocupacionais. 

B. Legalmente falando, a biossegurança é voltada para os 

processos relacionados a organismos geneticamente 

modificados e pesquisas que utilizam células-tronco 

embrionárias, de acordo com a Lei de Biossegurança  – 

N. 11.105 de 24 de março de 2005.  

C. a biossegurança também está presente em locais onde a 

tecnologia moderna se encontra, como hospitais, 

indústrias, laboratórios de saúde pública, laboratórios de 

análises clínicas, universidades, hemocentros, entre 

outros. Nesses locais, objetiva-se prevenir os riscos 

gerados pelos agentes químicos, físicos e ergonômicos, 

relacionados com processos onde o risco encontra-se 

presente ou não.  

D. Está centrada na prevenção de acidentes em ambientes 

ocupacionais. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

 

 

 

 

35- Assinale a alternativa incorreta sobre Ergonomia: 

 

A. A Ergonomia (ergon – trabalho; nomos – regras) é a 

“ciência que estuda as leis naturais do trabalho humano”, 

isto é, a interação do homem com o seu ambiente de 

trabalho. 

B. Preferencialmente, a sala de clínica deve apresentar um 

único tipo de iluminação: artificial. 

C. Em Odontologia, a Ergonomia tem como objetivos 

racionalizar o trabalho, eliminar manobras não 

produtivas, produzir mais e melhor na unidade de tempo, 

proporcionar maior conforto e segurança ao paciente. 

D. Órgãos internacionais como IEA (International 

Ergonomics Association), ISSO (Internacional 

Standardization Organization) e FDI (Federation 

Dentaire International) homologaram as normas e 

diretrizes oficiais extraídas das conclusões de estudos, 

bem como catalogaram os conceitos ergonômicos 

aplicados à Odontologia. 

E. O desempenho de uma tarefa profissional é 

condicionado, entre outras, por condições gerais do 

ambiente físico, tais como iluminação, temperatura, 

ruídos e cores. 

 

36- Quanto aos requisitos que  devem ser respeitados na adoção 

de uma postura saudável para o trabalho sentado durante o 

atendimento odontológico, considere V para afirmativa 

verdadeira e F para falsa. 

 

(   )  Sentar-se, no mocho, simetricamente ereto e o mais para 

trás possível, com o esterno levemente avançado e 

levantado e os músculos abdominais suavemente 

comprimidos. 

(   )  Posicionar o feixe de luz paralelo na direção de observação 

para obter iluminação livre de sombra. 

(   )  Durante as atividades, a cabeça do paciente é rotacionada e 

a posição do mocho é ajustada quando um ângulo diferente 

de abordagem do campo de  operação é desejado para um 

manuseio adequado dos instrumentos. 

(   )  Os instrumentos são seguros com as pontas dos primeiros 

três dígitos, de uma forma inclinada ao redor do 

instrumento, para que se obtenham três pontos de contato, 

onde o quarto e o quinto dígito são usados como descanso; 

se necessário um dedo da mão inativa é usado como apoio. 

(   )  Os instrumentos manuais e dinâmicos são posicionados o 

máximo possível dentro do campo de visão do dentista; 

instrumentos manuais a uma distância de 20 – 25cm e 

instrumentos dinâmicos a 30 – 40 cm. 

 

A. F – F – F – V – F 

B. V – V – V – F – F 

C. F – V – V – F – V 

D. V – V – V – V – F 

E. V – V – V – V – V   

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevenção_de_acidentes&action=edit&redlink=1


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS GATOS – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

FUNDAMENTAL II – 30 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Página 6 

37- Julgue os itens a seguir: 

 

I. Há poucos anos, o órgão da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a Federation Dentaire Internacionale 

(FDI) homologaram normas e diretrizes oficiais sobre 

a ergonomia na atuação do profissional de saúde 

bucal.  

II. Atualmente existem empresas no mercado que 

auxiliam nesse tipo de planejamento, inclusive os 

projetos às normas preconizadas pela vigilância 

sanitária e por outros órgãos competentes. Nesses 

projetos específicos devem ser observados detalhes, 

como alturas e distâncias corretas, iluminação do 

ambiente e área de trabalho, disposição dos móveis e 

estação de trabalho, ruídos – não só os produzidos pela 

aparelhagem específica como externos ao consultório. 

III. A escolha da cadeira odontológica para o bem-estar do 

paciente também é um fator extremamente 

importante.  

 

Está (estão) correto(s): 

 

A. I apenas. 

B. II apenas. 

C. III apenas. 

D. I e II apenas. 

E. I, II e III. 

 

38- Compete ao Auxiliar de Consultório Dentário, sempre sob a 

supervisão do Cirurgião-Dentista ou do Técnico em Higiene 

Dental: 

 

I. Orientar os pacientes sobre higiene bucal; 

II. Marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, 

manter em ordem arquivo e fichário, controlar o 

movimento diário/mensal, revelar e montar 

radiografias intra-orais; 

III. Preparar o paciente para o atendimento, auxiliar no 

atendimento ao paciente, instrumentar o Cirurgião 

Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à 

cadeira operatória; 

IV. Promover isolamento do campo operatório, manipular 

materiais de uso odontológico, selecionar moldeiras, 

confeccionar modelos em gesso, aplicar métodos 

preventivos para controle da cárie dental; 

V. Proceder à conservação e à manutenção do 

equipamento odontológico. 

  

A. I e II apenas. 

B. I, II e IV apenas. 

C. I, II, III e IV apenas. 

D. I, II, III, IV e V. 

E. II, III, IV e V apenas. 

 

39- Julgue os itens a seguir: 

 

I. O Auxiliar de Consultório Dentário é uma ocupação 

da área da saúde, cuja formação está regulamentada 

nacionalmente. 

II. O exercício desta ocupação está sob supervisão do 

Cirurgião Dentista e se sustenta no Código de Ética 

Odontológica (CFO, 2003) e na Resolução CFO nº 

185/93, alterada pela Resolução CFO nº 209/97. 

III. O THD e o ACD compõem a equipe de saúde bucal e 

realizam atividades necessárias à prestação de 

cuidados no âmbito da promoção, prevenção e 

recuperação da saúde bucal. 

 

Está (estão) correto(s): 

 

A. I apenas. 

B. II apenas. 

C. III apenas. 

D. II e III apenas. 

E. I, II e III. 

 

40- Consistem em Competências Profissionais do Auxiliar de 

Consultório Dentário e do Técnico em Higiene Dental: 

 

I. Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e 

prevenção de riscos ambientais e sanitários, visando a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

II. Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua 

natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em 

saúde bucal. 

III. Desenvolver ações de prevenção e controle das 

doenças bucais, voltadas para indivíduos, famílias e 

coletividade. 

IV. Realizar ações de apoio ao atendimento clínico em 

saúde bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus 

familiares. 

 

Está (estão) correto(s): 

 

A. I e II apenas. 

B. II, III e IV apenas. 

C. I e IV apenas. 

D. II e III apenas. 

E. I, II, III e IV. 

 


