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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

“A economia compreende todas as atividades do país, mas 

nenhuma atividade do país compreende a economia”. 

Millôr Fernandes – Jornalista e escritor. 

 

01- Assinale a opção correta: 

 

A. Os termos sublinhados foram empregados para criar um 

efeito de sentido específico e único. 

B. O autor empregou os dois termos no sentido figurado a 

fim de criar um efeito imediato no leitor. 

C. Os termos sublinhados possuem dois sentidos que 

contribuem para a interpretação do texto. 

D. Não é possível ao autor prever qual inferência o leitor 

fará sobre os termos sublinhados já que o texto se realiza 

plenamente só após a leitura. 

E. O emprego dos dois termos em separado leva 

inevitavelmente o leitor a uma interpretação errônea de 

ambos. 

 

Quando foi a última vez em que você leu um texto sabendo que 

iria detestá-lo? Fiz isso hoje. Dezenas de amigos publicaram no 

Facebook um artigo de um polemista que eu prometi não levar 

a sério há anos. O título já deixava claro que o tema era 

ridículo, até mesmo para os padrões do autor. Os comentários 

de quem compartilhava o texto também eram pouquíssimo 

auspiciosos: dedicavam-se a explicar, das mais diferentes 

maneiras, o quanto o artigo era lamentável. A despeito de todos 

esses avisos, cliquei no link. Perdi cinco minutos e confirmei 

duas certezas: o texto era, de fato, ridículo – e eu era ridículo 

por dar atenção a ele. 

Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego, mas 

jamais perdemos a oportunidade de ver alguém usar 

argumentos rasteiros, tentar defender o indefensável e 

protagonizar uma peça de humor involuntário. 

Como se não bastasse perder nosso tempo, ainda 

compartilhamos os textos que detestamos para garantir que 

nossos amigos também cairão na mesma armadilha. No fim do 

dia, milhares terão trocado alguns minutos de seus dias por uma 

leve irritação, uma vaga sensação de superioridade e nenhum 

aprendizado. 

Quando alguém de confiança nos diz que um livro ou série de 

televisão é péssimo, a tendência é que procuremos outra coisa 

para ler ou assistir. Com as leituras online, o instinto é fazer o 

oposto.  

Para cada texto idiota no Facebook há incontáveis leituras 

valiosas que podem ser feitas sem sair da frente do computador. 

A liberdade que permite a qualquer um publicar as maiores 

bobagens também permite que ignoremos a idiotice alheia e 

cliquemos em algo mais interessante. Resista. Compartilhe 

outra coisa. 

Danilo Venticinque  

 

02- Uma conclusão correta acerca da posição do autor em 

relação ao que é tratado no texto é: 

 

A. Que ele considera a internet uma fonte de leitura inútil. 

B. Que as pessoas sempre leem textos da internet mesmo 

sabendo que irão dificultar seu aprendizado. 

C. Que a pior coisa  que se pode fazer em termos de 

leitura na internet é expor sua opinião. 

D. Que se deve ter uma postura parcimoniosa quanto à 

escolha das leituras na internet. 

E. Que é necessário sempre declinar quando houver uma 

sugestão de um amigo no que concerne a textos 

compartilhados via Facebook. 

 

03- Na construção: “Quando alguém de confiança nos diz que 

um livro ou série de televisão é péssimo”, a concordância do 

adjetivo deu-se no masculino singular por que: 

 

A. O termo referente funciona como advérbio da palavra 

que modifica. 

B. O substantivo que tem a função de núcleo do sujeito não 

veio precedido de artigo. 

C. O núcleo do sujeito é um pronome indefinido seguido de 

expressão especificadora. 

D. Determina o sujeito a que se refere. 

E. Indetermina o sujeito a que se refere obedecendo à regra 

geral de concordância. 

 

04- Em qual das substituições feitas o verbo iria para o plural? 

 

A. Qual foi a última vez que você leu um texto...( receber) 

B. Estamos sempre ocupados demais... (ficar) 

C. ... há incontáveis leituras valiosas que podem ser feitas. 

(existir) 

D. ...mas jamais perdemos a oportunidade de ver alguém 

usar argumentos rasteiros... (rejeitar) 

E. ...ainda compartilhamos os textos que detestamos... 

(distribuir) 

 

05- Assinale a alternativa correta: 

 

I. „Último‟ é acentuada por ser proparoxítona, e 

„performance‟ é uma exceção a essa regra. 

II. „Sério‟ deve ser acentuada assim como todas as 

paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

III. „Até‟ é acentuada pela regra de acentuação que indica 

que todos os monossílabos tônicos terminados em „e‟ 

devem ser acentuados. 

 

Estão corretas: 

 

A. I 

B. I e II 

C. II 

D. I, II e III 

E. III 

 

06- Em qual dos trechos a omissão da vírgula não desobedeceu 

às regras que regem seu emprego? 

 

A. . A despeito de todos esses avisos cliquei no link. 

B. Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego 

mas jamais perdemos a oportunidade... 

C. ... de ver alguém usar argumentos rasteiros tentar 

defender o indefensável e protagonizar uma peça de 

humor involuntário. 
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D. No fim do dia milhares terão trocado alguns minutos de 

seus dias por uma leve irritação... 

E. .... uma leve irritação uma vaga sensação de 

superioridade e nenhum aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Olá, Jeca Tatú. Tens fome? 

- Sim, sinhõ. 

- Então vá buscar o prato. 

- eu não tô cfome. 

 

07- O Jeca é um personagem muito famoso criado por 

Monteiro Lobato e que persiste com suas características em 

nosso imaginário até hoje. Acima, Rui Barbosa utilizou-se do 

personagem em sua campanha para presidente. De acordo com 

o texto criado para o diálogo entre eles, que característica do 

personagem fica explícita? 

 

A. Sua inferioridade ao não ser capaz de responder a um 

candidato a presidente. 

B. Sua inércia ao não aproveitar o contato para solicitar 

muito mais do que um simples prato de comida. 

C. Sua esperteza ao exigir do candidato meios de adquirir a 

alimentação nos seus próprios termos. 

D. Sua falta de energia para lutar para melhorar sua 

situação. 

E. Sua incapacidade de compreender as verdadeiras 

intenções do candidato. 

 

08- Lendo o diálogo constata-se que o autor: 

 

A. Empregou a linguagem padrão na voz do narrador e a 

linguagem regional na voz do personagem. 

B. Empregou a fala regional no vocabulário de um 

personagem para contrastar com a norma padrão do 

outro. 

C. Empregou a linguagem regional apenas nas construções 

rítmicas. 

D. Usou a linguagem padrão, sem regionalismos, mas com 

traços de vícios de linguagem em ambos os falantes. 

E. Usou a linguagem regional em um dos personagens 

propositalmente para que fosse possível a comunicação 

entre ambos. 

 

O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet recomendou hoje que os usuários do 

Internet Explorer deixem de utilizar o navegador até que a 

vulnerabilidade anunciada no sábado seja consertada. 

 

A brecha é grave e afeta todas as versões do software - 6, 7, 8, 

9, 10 e 11. Por meio dela, é possível executar um código 

remotamente através do navegador. "A vulnerabilidade existe 

na forma como o Internet Explorer acessa um objeto na 

memória que foi excluído ou não tenha sido devidamente 

alocado", explica a MS. 

 

Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos. 

 

Em nota a Microsoft diz estar "consciente das limitações e 

possíveis problemas" e encoraja os clientes a seguir as 

orientações descritas no comunicado de segurança (em inglês) 

divulgado por ela para "amenizar eventuais ocorrências".  

 

http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-

explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674 

 

09- É uma informação presente no texto: 

 

A. O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet refuta a informação de que existe 

uma falha no navegador Internet Explorer. 

B. As informações divulgadas pelo departamento do 

governo americano responsável pela segurança da 

internet suscitaram uma falha em todas as versões do 

navegador Internet Explorer. 

C. A gravidade de um erro presente em todas as versões do 

Internet Explorer fez o departamento de segurança na 

internet nos EUA recomendar o uso de outros 

navegadores até o seu reparo. 

D. O departamento que gerencia a internet nos Estados 

Unidos anunciou que a empresa responsável pelo Internet 

Explorer criou um site que reparará seus danos através de 

um comunicado de segurança divulgado pela própria 

rede. 

E. A Microsoft descobriu um erro que permite que um site 

excluído possa acessar dados do computador de qualquer 

usuário off-line e criou um protocolo de resolução de 

problemas que possam impedir o uso do Internet 

Explorer como navegador padrão. 

 

10- “Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos.” O termo sublinhado pode ser 

substituído sem prejuízo da intenção original do autor por: 

 

A. Portanto 

B. A fim de 

http://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2014/04/28/Microsoft-Internet-Explorer-Use-After-Free-Vulnerability-Being
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/41656/41656
https://technet.microsoft.com/en-US/library/security/2963983
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674
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C. Ao passo que 

D. E 

E. Mesmo que 

 

11- Os pronomes „dela‟ e „que‟(2º parágrafo) referem-se 

respectivamente aos termos: 

 

A. Brecha-objeto 

B. Versões- memória 

C. Grave- vulnerabilidade 

D. Software- excluído 

E. Internet Explorer- alocado 

 

12- Nas frases abaixo vocábulos foram empregados em sentido 

diferente daquele em que aparecem no texto, exceto: 

 

A. O navegador Amyr Klink estará em Blumenau no dia 29 

de abril. Ele vai participar do seminário “Liderança 

Inspiradora”. 

B. Ele registra a especulação na Bolsa de Paris, 

onde “cocheiros de praça e criados de hotel estão a jogar 

sobre cotações”, “o cozinheiro segue com avidez as 

flutuações do canal de Suez, ao passo que o criado de 

servir só pensa em Banque de Lyon”.  

C. O modelo promete oferecer um som limpo e 

com grave marcante, acompanhando quatro protetores 

auriculares de borracha. 

D. Na fase Dois, o assassinato e o desaparecimento 

dos prisioneiros e na Fase Três, em São Paulo, deu 

ordem para executar os guerrilheiros. 

E. O PSD estaria insatisfeito com a forma como o partido 

estaria sendo alocado dentro do Governo.  

 

13- No texto, „remotamente‟ é sinônimo de: 

 

A. Recuado 

B. Antigo 

C. Distante 

D. Ermo 

E. Vazio 

 

14- Em qual das alternativas abaixo a variação do vocábulo 

modificador está incorreta: 

 

A.   
 

 

B.  
 

C.  

 

 

D.  
Pode me incluir fora dessa! 

 

E.  
 

 

15- Em qual dos segmentos a seguir há um termo em desacordo 

com as normas da linguagem padrão? 

 

A. Pesquisadores do Instituto de Neurociência da Universidade 

Autônoma de Barcelona (UAB), "descobriram um 

mecanismo celular envolvido na consolidação da memória e 

conseguiram desenvolver uma terapia genética que reverte a 

perca de memória em etapas iniciais em ratos modelos com 

mal de Alzheimer", explicou a UAB em um comunicado 

esta semana. 

B. A terapia consiste em injetar no hipocampo, região do 

cérebro que desempenha um papel importante na memória, 

um gene que provoca a produção de uma proteína bloqueada 

nos pacientes afetados pela doença. 

C. A proteína "Crtc1" (CREB regulated transcription coactivor-

1) permite ativar os genes envolvidos na formação de 

memória de longo prazo. Nas pessoas doentes, "a formação 

de agregados de placas amiloides, um processo conhecido 

que desencadeia o Alzheimer, impede que a proteína Crtc1 

atue normalmente", segundo a UAB. 

D. "Quando se altera a proteína Crtc1, não é possível ativar os 

genes responsáveis pela sinapse ou por conexões entre 

neurônios no hipocampo e o indivíduo não consegue realizar 

corretamente tarefas de memória", explicou o doutor Carlos 

Saura, responsável pelo estudo, citado no comunicado. 

E. Segundo ele, "este estudo abre novas perspectivas para a 

prevenção e o tratamento terapêutico do mal de Alzheimer". 

Um dos desafios principais, segundo o estudo, será agora 

desenvolver terapias farmacológicas que permitam ativar 

esta proteína. Também será preciso assegurar-se de que é 

possível aplicar o tratamento em humanos. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Quanto aos distúrbios de desenvolvimento dos dentes é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Podem ser de origem pré ou pós-natal. 

B. Podem ser herdados ou adquiridos. 

C. Podem ser devidos a alterações na diferenciação da 

lâmina dentária e dos germes dentários. 

D. As anomalias de morfodiferenciação geralmente ocorrem 

num estágio mais tardio do desenvolvimento do que as 

anomalias de histodiferenciação. 

E. Podem ocorrer alterações na formação dos tecidos duros 

dos dentes, resultando em distúrbios na estrutura dos 

dentes. 

 

17- Na impactação dentária na dentição permanente, os dentes 

mais comumente envolvidos são: 

 

A. Terceiros molares, pré-molares inferiores e caninos 

superiores. 

B. Terceiros molares, pré-molares superiores e caninos 

inferiores. 

C. Incisivos laterais, pré-molares inferiores e caninos 

superiores. 

D. Incisivos laterais, pré-molares superiores e caninos 

inferiores. 

E. Apenas canino inferior. 

 

18- Crianças amamentadas no seio da mãe têm menos chances 

de desenvolver, EXCETO: 

 

A. Atresia da maxila.  

B. Mordida aberta.   

C. Disostose cleidocraniana. 

D. Retrusão mandibular.  

E. Apinhamento dental. 

 

19- A pressão normal do fluido intersticial na polpa é: 

 

A. 2 – 5 mmHg. 

B. 5 - 10 mmHg. 

C. 10 - 12 mmHg. 

D. 15 - 20 mmHg. 

E. 10 - 20 mmHg. 

 

20- É um cisto ósseo primário não-epitelizado: 

 

A. Cisto nasolabial. 

B. Cisto radicular apical. 

C. Cisto de erupção. 

D. Cisto paradental. 

E. Cisto ósseo aneurismático. 

 

21- Droga que pode causar a exacerbação da gengivite 

preexistente: 

 

A. Azatioprina. 

B. Corticosteróides. 

C. Progesterona. 

D. Ciclosporina. 

E. Nifedipina. 

 

22- As camadas superficiais do epitélio são achatadas, 

anuucleadas e tem um citoplasma homogênio e eosinofílico. 

Esta é uma definição de: 

 

A. Ortoceratose 

B. Paraceratose 

C. Hiperceratose 

D. Hiperparaceratose 

E. Acantose 

 

23- O candiloma acuminatum ocorrem na região anogenital, 

mas podem ser vistas na mucosa oral. Esse é associado ao HPV 

tipos: 

 

A. 3, 7 e 12 

B. 1, 5 e 16 

C. 4, 9 e 14 

D. 6, 11 e 16 

E. 5, 10 e 17 

 

24- As lesões orais podem ser observadas em, EXCETO:  

 

A. Pênfigo vulgar. 

B. Pênfigo vegetante. 

C. Pênfigo Burkitt. 

D. Pênfigo induzido por droga. 

E. Pênfigo paraneoplásico. 

 

25- Indique o mais comum dos adenomas salivares: 

 

A. Adenolinfoma. 

B. Adenoma de células basais. 

C. Adenoma canalicular. 

D. Adenoma pleomórfico. 

E. Adenocarcinoma polimorfo. 

 

26- É uma causa extra-articular do trismo:  

 

A. Tétano 

B. Artrite traumática 

C. Artrite infecciosa 

D. Fratutra intracapsular 

E. Anquilose fibrosa 

 

27- São características da epúlides, EXCETO: 

 

A. Podem recorrer a menos que os fatores predisponentes 

sejam removidos 

B. Não são reacionais à irritação local/trauma 

C. Tipos fibroso/vascular resultam de uma produção 

exuberante de tecidos de granulação/fibroso 

D. O tipo vascular pode maturar para o fibroso 

E. O tipo de célula gigante é distinto clínica e 

histologicamente. 
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28- Mineral essencial para a manutenção do epitélio oral, sendo 

possível que sua deficiência, em certas situações, deixem a 

mucosa mais sensível a carcinógenos químicos: 

 

A. Zinco 

B. Cálcio 

C. Ferro 

D. Potássio 

E. Fósforo 

 

29- Na tuberculose é comum ocorrer: 

 

A. Úlcera lingual crônica, indolor. 

B. Úlcera lingual aguda dolorosa. 

C. Lesões orais do tipo lepromatosas. 

D. Grânulos sulfúricos de pus. 

E. Leucoplasia lingual. 

 

30- A reabilitação do indivíduo representa que nível de 

prevenção em odontologia? 

 

A. 1° 

B. 2° 

C. 3° 

D. 4° 

E. 5° 

 

31- São ações da atenção primária que buscam a prevenção e 

cuidados com a cárie, EXCETO: 

 

A. Uso regular de dentifríicios fluoretado. 

B. Fluoretação da água de abastecimento. 

C. Remoção da placa dentária. 

D. Programas de aplicação tópica de flúor. 

E. Aplicação de selantes. 

 

32- No índice periodontal comunitário recomendado pela OMS 

e FDI a dentição é dividida em sextantes, seguindo uma escala 

onde o número 4 significa: 

 

A. Sangramento – observado visualmente ou por espelho 

após sondagem. 

B. Cálculo – qualquer quantidade existente, mantendo-se 

toda a banda colorida da sonda visível. 

C. Bolsa de 4 a 5 mm – margem gengival na área colorida. 

D. Bolsa de 6 mm ou mais – área colorida da sond não 

visível. 

E. Não-informado 

 

33- Segundo o Ministério da Saúde, são atribuições comuns aos 

profissionais de saúde bucal no Programa de Saúde da Família, 

EXCETO: 

 

A. Identificar as necessidades e expectativas da população 

em relação à saúde bucal. 

B. Programar e realizar visitas domiciliares. 

C. Executar ações básicas de vigilância epidemiológica em 

sua área de abrangência. 

D. Desenvolver ações intersetoriais para promoção de saúde 

bucal. 

E. Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem 

problemas mais complexos a outros níveis de 

especialização, assegurando o seu retorno e 

acompanhamento, inclusive para fins de complemento do 

tratamento. 

 

34- O índice que é utilizado para verificação da proporção de 

cárie e tem o dente como unidade de medida e é representado 

pelo número médio de dentes cariados, perdidos e obturados 

por pessoa, dividido por 32 é de: 

 

A. Morelli 

B. Mellamby 

C. Sloman 

D. Knutson 

E. OMS 

 

35- O índice simplificado de Viegas examina: 

 

A. Todos os dentes. 

B. Todos os dentes superiores. 

C. Todos os dentes inferiores. 

D. Apenas os dois incisivos centrais superiores e o primeiro 

molar inferior direito. 

E. Apenas os incisivos laterais e os caninos superiores. 

 

36- A solução fluoretada para bochecho de uso diário mais 

comumente utilizada é: 

 

A. Solução fluorfosfato acidulado - 0,02% pH =4. 

B. Solução de fluoreto de sódio - 0,2%. 

C. 0,05%. 

D. Fluoreto estanhoso - 8%. 

E. Flúor-fosfato acidulado, que contém 1,23% de fluoreto 

em ácido ortofosfórico a 0,01%. 

 

37- Referente aos honorários profissionais, afirma-se no 

Código de Ética de Odontologia, no Art. 20. Constitui infração 

ética, EXCETO: 

 

A. Oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los 

adequadamente. 

B. Oferecer seus serviços profissionais como prêmio em 

concurso de qualquer natureza. 

C. Permitir o oferecimento, exceto de forma indireta, de 

seus serviços, através de outros meios como forma de 

brinde, premiação ou desconto. 

D. Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, paciente 

de instituição pública ou privada para clínica particular. 

E. Instituir cobrança através de procedimento mercantilista. 

 

38- Após administração Óxido Nitroso deve-se liberar: 

 

A. 100% de oxigênio para o paciente por cinco minutos 

antes de remover a máscara para livrar o paciente e 

sistema de óxido nitroso residual. 

B. Um sistema de jato de oxigênio por cinco minutos antes 

de remover a máscara para livrar o paciente e sistema de 

óxido nitroso residual. 
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C. 80% de oxigênio para o paciente por três minutos antes 

de remover a máscara para livrar o paciente e sistema de 

óxido nitroso residual. 

D. 100% de oxigênio para o paciente por um minuto antes 

de remover a máscara para livrar o paciente e sistema de 

óxido nitroso residual. 

E. Um sistema de jato de oxigênio por três minutos antes de 

remover a máscara para livrar o paciente e sistema de 

óxido nitroso residual. 

 

39- A maioria das queimaduras elétricas que afetam a cavidade 

oral é do tipo: 

 

A. Arco de círculo. 

B. Linea reticular. 

C. Em placa. 

D. Atrófica. 

E. Contato erosiva. 

 

40- Os consultórios odontológicos devem de apoio, a Central 

de material esterilizado (CME) simplificada com dois 

ambientes contíguos, o ambiente sujo e o limpo. O ambiente 

suo deve conter: 

 

A. Sala de lavagem e descontaminação de materiais com 

bancada, pia e guichê para a área limpa (sala de 

esterilização de material), com área mínima de 2,8 m2. 

B. Sala de lavagem e descontaminação de materiais com 

bancada, pia e guichê para a área limpa (sala de 

esterilização de material), com área mínima de 5,3 m2. 

C. Sala de lavagem e descontaminação de materiais com 

bancada, pia e guichê para a área limpa (sala de 

esterilização de material), com área mínima de 4,8 m2. 

D. Sala de preparo/esterilização/estocagem de material, com 

bancada para equipamentos de esterilização, armários 

para guarda de material e guichê para distribuição de 

material, com área mínima de 6,1 m². 

E. Sala de preparo/esterilização/estocagem de material, com 

bancada para equipamentos de esterilização, armários 

para guarda de material e guichê para distribuição de 

material, com área mínima de 3,2 m². 

 

 


