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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

                Oito dias após simbolizar os atos ofensivos de 

torcedores do Grêmio contra o goleiro Aranha, do Santos, 

Patrícia Moreira se pronunciou sobre o caso em uma entrevista 

coletiva em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, em meio a 

lágrimas, a jovem de 23 anos afirmou que não se considera 

racista e pediu desculpas pela participação no caso. 

               "Boa tarde. Eu queria muito pedir desculpas ao 

goleiro Aranha. Desculpas mesmo", afirmou. "Perdão, de 

coração. Eu não sou racista. Perdão, perdão", acrescentou a 

jovem gaúcha. 

No depoimento desta sexta-feira, Patrícia Moreira também se 

dirigiu ao Grêmio e seus torcedores, pedindo desculpas por 

expor o clube no episódio.  

 

(http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas 

noticias/2014/09/05/gremista-acusada-de-racismo-pede-

desculpas-nao-sou-racista.htm) 

 

 

01- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto: 

 

A. É uma narrativa curta. 

B. Trata de um acontecimento atual. 

C. O assunto desperta a atenção do público destinatário. 

D. Aborda apenas os detalhes do acontecimento. 

E. Possibilita uma leitura rápida. 

 

02- Podemos substituir a expressão ‗atos ofensivos‘ por qual 

das elencadas abaixo, sem prejuízo da compreensão do texto? 

 

A. Atos libidinosos. 

B. Atos jurídicos. 

C. Atos hostis. 

D. Atos inconscientes. 

E. Atos políticos. 

 

03- A notícia pretende destacar: 

 

A. A denúncia do goleiro Aranha sobre atos racistas. 

B. O pedido de desculpas de uma torcedora por ofensas 

feitas durante um jogo. 

C. O diálogo entre uma torcedora e um jogador de um time 

adversário e suas reações a favor e contra o racismo nos 

campos de futebol. 

D. A reação do Grêmio ao grupo de torcedores responsáveis 

pelo comportamento geral de sua torcida organizada 

marcado por ofensas raciais. 

E. O pronunciamento da líder de um grupo simbolizado 

pelo repúdio à violência racial durante jogos no Brasil. 

 

04- Acerca das regras de acentuação defendidas pela norma 

padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ‗Grêmio‘ é acentuada devido ao hiato presente em sua 

terminação. 

B. ‗lágrimas‘ é acentuada por sua terminação ‗as‘. 

C. ‗gaúcha‘ recebe acento no ‗u‘ porque é tônico e forma 

hiato com a vogal anterior. 

D. ‗episódio‘ dever ser acentuada assim como todas as 

palavras proparoxítonas. 

E. ‗também‘ recebe acento pela mesma regra que  ‗hífen‘. 

 
A noite em que os hotéis estavam cheios (Moacyr Scliar) 

(...) No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava 

esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam 

incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que 

fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o 

quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio. 

 

— O disfarce está muito bom. Que disfarce? Perguntou o 

viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o 

gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas que 

nós temos. O gerente aí percebeu o engano: 

 

— Sinto muito — desculpou-se. — Eu pensei que tinha um 

quarto vago, mas parece que já foi ocupado. 

 

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia vaga, 

e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma 

manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não seria 

muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. 

Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até 

agradeceu. Saíram. 

 

Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos, 

perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente 

começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais 

importantes já chegados a Belém de Nazaré. 

 

05- Assinale a alternativa em que a palavra destacada refere-se 

ao termo indicado ao lado: 

 

A. ―que viajavam incógnitos‖ – hotel. 

B. pensou que fossem os hóspedes – gerente. 

C. Ali perto havia uma manjedoura – manjedoura. 

D. ―por que não se hospedavam lá?‖ – perto. 

E. ―Para surpresa dele‖ – viajante. 

 

06- ―Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi 

ocupado.‖ Em qual dos trechos o vocábulo destacado foi 

substituído sem prejuízo da correção gramatical e da intenção 

original da mensagem? 

 

A. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, porém parece que 

já foi ocupado.‖ 

B. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, embora parece que 

já foi ocupado.‖ 

C. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, também parece que 

já foi ocupado.‖ 

D. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, contanto parece 

que já foi ocupado.‖ 

E. ―Eu pensei que tinha um quarto vago,mais parece que já 

foi ocupado.‖ 

 

07- Em qual das alternativas a seguir um termo foi substituído 

por um outro de sentido contrário? 

 

A. ―No hotel seguinte, quase tiveram êxito‖ – ―No hotel 

seguinte, quase tiveram insucesso.‖ 
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B. ―O gerente estava esperando um casal de conhecidos 

artistas, que viajavam incógnitos.‖ -  ―O gerente estava 

esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam 

ocultos.‖  

C. ―Ainda fez um elogio.‖ - ―Ainda fez uma lisonja.‖ 

 

D. ―O disfarce está muito bom.‖ ―— A camuflagem está 

muito boa.‖  

E. ―O gerente aí percebeu o engano.‖ ―O gerente aí 

percebeu a confusão.‖ 

 

08- assinale a alternativa correta: 

 

A. O texto faz uma releitura da passagem bíblica que relata 

os momentos que antecedem o nascimento de Jesus 

Cristo. 

B. O casal tem destino previsto: uma manjedoura, por isso a 

falta de vagas nos hotéis. 

C. O texto sacraliza o relato histórico da Bíblia. 

D. Para o leitor comum é difícil perceber as pistas dadas no 

texto por isso não faz a relação entre ele e a história de 

Maria e José na Bíblia. 

E. O texto faz uma crítica velada ao sistema de saúde 

brasileiro. 

 

09- Em qual das alternativas está um tema que NÃO foi 

abordado no texto? 

 

A. Preconceito. 

B. Desabrigo. 

C. Indiferença em relação aos mais pobres. 

D. Precariedade de espaço físico. 

E. Crítica às religiões cristãs. 

 

10- Assim como ‗manjedoura‘ são grafadas com ‗j‘: 

 

A. jeleia e jerimum. 

B. jente e hoje. 

C. lojista e laranjeira. 

D. majestade e pedájio. 

E. relójio e jenjiva. 

 

11- Em qual das alternativas o vocábulo destacado NÃO é um 

adjetivo? 

 

A. ―um casal de conhecidos artistas‖. 

B. ―O disfarce está muito bom.‖ 

C. ―Essas roupas velhas‖. 

D. ―Não seria muito confortável‖. 

E. ―os hóspedes mais importantes‖. 

 

12- No trecho ―No hotel seguinte, também não havia vaga, e o 

gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma 

manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá?‖, o autor ao 

afirmar que o gerente era ‗metido a engraçado‘, nos faz 

concluir que: 

 

A. Ele não tinha como encontrar uma vaga àquela hora da 

noite. 

B. Ele poderia desocupar um dos quartos já que se tratava 

de Jesus Cristo. 

C. Ele ignorava quem era o casal. 

D. Ele percebeu quem era o casal e resolveu fazer uma 

brincadeira. 

E. Ele foi irônico ao indicar a manjedoura para o casal. 

 

 

13- Em qual das alternativas o emprego do artigo ‗o‘ antes do 

substantivo está correto? 

 

A. Acho que o cal já acabou, por isso vou comprar mais. 

B. Estava difícil compreender a dó que todos sentiam dela 

naquele momento. 

C. O eclipse pode ser total, parcial ou anular. 

D. A causa da minha ausência foi o apendicite em minha 

filha. 

E. Os moradores decidem convocar o sentinela para cuidar 

do condomínio. 

 

14- Assinale a alternativa em que há erro na conjugação verbal: 

 

A. ―Haddad: nota de aluno que refazer Enem seguirá calendário do edital.‖ 

B. ―Filhotes de elefantes são treinados para entreterem 

turistas na Ásia.‖ 

C.  ―O Senado previu dispositivos sobre a importação das 

células embrionárias com fins de pesquisa.‖ 

D. "No primeiro mês de governo vou baixar um decreto 

dando oportunidades para empresas virem se instalar 

aqui.‖ 

E. Brasileiros marcam, mas veem  times perderem em 

último dia da pré-temporada. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15- No texto: 
 

A. Há uma referência à substituição da fala presencial pela 

conversa virtual. 

B. Ocorre um mal entendido devido a um dos participantes 

do diálogo não entender de redes sociais. 

C. A linguagem é culta, por isso  o homem não usou o 

twitter. 

D. Mostra um casal que não se segue em todas as redes 

sociais. 

E. Prova que qualquer briga deve ser resolvida 

pessoalmente e não pela internet. 
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16- Assinale a afirmativa correta: 

 

I. O computador passa a ser o mediador das relações 

humanas. 

II. A máquina passa a ser um filtro que valida a 

comunicação do casal. 

III. O relacionamento virtual melhora as relações pessoais. 

 

Está(ao) correta(s): 

 

A. I. 

B. I e II. 

C. II e III. 

D. I e III. 

E. II. 

 

17- No texto, percebemos que há um exagero na reação do 

homem quando: 

 

A. Notamos que ela está inscrita em todas as redes sociais. 

B. A mulher informa que ele deveria ter olhado o twitter. 

C. Somos informados de que ela passou apenas 5 minutos 

ausente. 

D. Vemos que os dois têm celulares. 

E. A imagem nos mostra que ela não levou celular ao 

banheiro. 

 

18- Assinale a alternativa em que houve erro de concordância: 

 

A. ―Precisa-se de pessoas qualificadas para o cargo.‖ 

B. ―Vereadores e prefeito de Fortaleza gastam quase R$ 2,5 

milhões em passagens aéreas.‖ 

C. A moça e o rapaz chegaram tarde. 

D. A turma chegou faminta. 

E. ―Houveram várias prefeituras com derrapagens nas 

despesas.‖ 

 

19- Assinale a alternativa em que ocorreu crase e o acento 

grave está empregado corretamente. 

 

A. ―as principais seleções do planeta já voltam a campo à 

partir de domingo‖. 

B. Fui à Brasília conhecer o Planalto Central. 

C. As informações foram solicitadas à diretora. 

D. Quem estiver presente verá que ficaremos cara à cara. 

E. Mais notícias do caso à seguir. 

 

20- Na manchete: ―A Rússia alertou neste sábado que 

reagirá se a União Europeia impuser novas sanções econômicas 

em função da situação na Ucrânia.‖ A conjunção estabelece a 

noção de: 

 

A. Concessão 

B. Condição 

C. Comparação 

D. Afirmação 

E. Consequência 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- O Estreptococcus mutans são de grande importância na 

etiologia da cárie, sua principal transmissão se dá: 

 

A. De mãe para filho. 

B. Entre irmãos. 

C. Em alunos de mesma classe. 

D. Entre namorados. 

E. Entre amigos. 

 

22-  

A imagem acima representa um(a): 

 

A. Pinça dente de rato. 

B. Pinça hemostática (mosquito). 

C. Pinças de Adson (com e sem dentes). 

D. Cabo de bisturi. 

E. Pinça goiva. 

 

23-   

As imagens acima representam: 

 

A. Afastador de Farabeuf. 

B. Afastador de Minnesota. 

C. Alavancas meia-cana. 

D. Alavancas ponta fina. 

E. Alavancas Seldin ou bandeirinha. 

 

24- Bactérias que crescem tanto na presença como na ausência 

do oxigênio livre são do tipo: 

 

A. Aeróbias  

B. Anaeróbias 

C. Anaeróbias facultativas 

D. Microaerófilas 

E. Macroaerófilas 
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25- Estão entre os problemas de saúde bucais mais comuns na 

infância, EXCETO: 

 

A. Cárie 

B. Cisto 

C. Gengivite 

D. Traumatismos dentais 

E. Fluorose 

 

26- O odontograma é um diagrama gráfico onde estão 

representados os dentes permanentes e decíduos, possuindo um 

código de preenchimento pré-estabelecido, seguindo um tipo de 

notação dental. Os incisivos laterais estão representados por: 
 

A. 11, 21, 31, 41 

B. 12, 22, 32, 42 

C. 13, 23, 33, 43 

D. 14, 24, 34, 44 

E. 15, 25, 35, 45 

 

27- Na pesquisa de gengivite, a primeira etapa é o diagnóstico 

da atividade da doença onde se devem avaliar as seguintes 

condições, EXCETO: 
 

A. Presença de sinais visuais. 

B. Sangramento. 

C. Perda do contorno superficial. 

D. Atrofia do volume. 

E. Biofilme dental. 

 

28- Com o intuito de minimizar ou eliminar sintomas causados 

pela erupção dentária pode-se, EXCETO: 
 

A. Aplicar mordedor morno, pois o calor e pressão dão 

sensação de alívio. 

B. Preferir mordedores rígidos aos que possuem líquidos 

dentro pelo risco destes últimos se romperem e a criança 

ingerir o conteúdo do mesmo.  

C. Realizar pressão digital (dedo envolto em gaze 

umedecida) ou com a parte convexa de uma colherinha 

de café. 

D. Cortar as unhas da criança, para evitar contaminação. 

E. Desinfetar diariamente chupeta, mordedor, brinquedos, 

etc, com uma solução de hipoclorito de sódio a 1% (30 

minutos) ou fervura por 5 minutos. 

 

29- Quanto à resistência da criança ao tratamento odontológico 

indique a alternativa INCORRETA: 
 

A. A equipe deve demonstrar cordialidade pela criança, 

enfatizar a necessidade e os benefícios do tratamento 

proposto, bem como as consequências da sua não 

realização. 

B. Recomenda-se explicar e mostrar antecipadamente tudo 

que usa e executa. Porém, não estimulá-la a manifestar 

seus anseios, medos. 

C. Conversar bastante com a criança sobre assuntos diversos 

de seu interesse, promovendo ambiente descontraído. 

D. Transmitir confiança, segurança e simpatia. 

E. Buscar a coparticipação positiva dos pais e/ou 

cuidadores. Em caso de resistência extrema da criança, 

expor aos pais e/ou cuidadores as alternativas existentes e 

tomar decisão conjunta. 

30- Devido à posição da cadeira odontológica, o idoso pode 

sofrer consequências, por isso, deve-se estar atento para a 

presença de sintomas de hipotensão postural ou ortostática tais 

como instabilidade, tontura ou mesmo desmaio decorrentes do 

uso de medicação antihipertensiva. Desta forma, se o paciente 

permanecer por algum tempo na posição supina, deve-se, 

EXCETO: 

 

A. Voltar à posição normal rapidamente. 

B. Permanecer sentado por 3 a 5 minutos. 

C. Ajudá-lo a se levantar da cadeira odontológica. 

D. Proporcionar apoio até que o mesmo se sinta equilibrado. 

E. Ter mais atenção à pacientes em uso de metildopa e 

clonidina, pois são mais susceptíveis. 

 

31- No processamento de radiografias há reveladores rápidos, 

normais e retardadores. Indique um revelador rápido: 

 

A. Carbonato de K. 

B. Hidróxido de K. 

C. Iodeto de K. 

D. Brometo de K. 

E. Hidrocarboneto de K. 

 

32- O ASB deve orientar os pacientes quanto a sua saúde bucal, 

logo, são cuidados orientados para uso das próteses dentárias, 

EXCETO: 

 

A. Orientar os idosos com próteses a removê-las após todas 

as refeições para higienizá-las e em seguida, recolocá-las. 

B. A higiene das próteses pode ser feita com escova dental, 

com pouco creme dental, limpando todas as partes da 

mesma. 

C. As próteses devem ser escovadas o mais próximo 

possível da pia ou sobre uma cuba ou bacia cheia de 

água, para evitar que se quebrem caso haja uma queda. 

D. Caso sejam retiradas durante a noite, devem ser 

higienizadas e mantidas em um recipiente com água.  

E. Quando forem observadas manchas e crostas na prótese, 

pode-se deixá-la durante a noite em um recipiente com 

uma parte de água sanitária, duas partes de água filtrada 

e, caso as manchas não desapareçam após a escovação. 

 

33- É indicada para anti-sepsia das mãos em áreas operatórias, 

utilizando, entre outros, o seguinte agente anti-séptico: 

 

A. Polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I em solução não aquosa, 

solução alcoólica ou solução degermante, todas a 5%, 

com 1% de iodo ativo; 

B. Polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I em solução aquosa, 

solução alcoólica ou solução degermante, todas a 5%, 

com 1% de iodo ativo; 

C. Polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I em solução não-aquosa, 

solução alcoólica ou solução degermante, todas a 10%, 

com 1% de iodo ativo; 

D. Polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I em solução aquosa, 

solução alcoólica ou solução degermante, todas a 10%, 

com 1% de iodo ativo; 

E. Polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I em solução aquosa, 

solução alcoólica ou solução degermante, todas a 4%, 

com 2% de iodo ativo; 
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34- O álcool a 70º tem ação, EXCETO: 

 

A. Tuberculicida 

B. Bactericida 

C. Fungicida 

D. Viruscida 

E. Esporicida 

 

35- Em um caso de acidente do ACD com contaminação por 

HBV ou HIV Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL 1996), 

as quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser iniciadas 

preferivelmente até: 

 

A. 2 horas após o acidente.  

B. 6 horas após o acidente.  

C. 12 horas após o acidente.  

D. 24 horas após o acidente.  

E. 36 horas após o acidente.  

 

36- Indique um fator de risco que não é do câncer bucal: 

 

A. Alimentação. 

B. Agentes infecciosos – HIV e pneumonia. 

C. Condições sócio-econômicas. 

D. Exposições ocupacionais. 

E. Higiene Bucal. 

 

37- O Conselho Federal de Odontologia em seu Parecer CFO 

nº. 125/92 estabelece o tempo de guarda do prontuário 

odontológico, por parte dos profissionais e clínicas particulares 

ou públicas. Este deve ser de:  

 

A. Vinte anos após o último comparecimento do 

paciente, ou, se o paciente tiver idade inferior aos 

dezoito anos à época do último contato 

profissional, vinte anos a partir do dia que o paciente 

tiver completado ou vier a completar os dezoito anos.  

B. Dez anos após o último comparecimento do 

paciente, ou, se o paciente tiver idade inferior aos 

dezoito anos à época do último contato 

profissional, dez anos a partir do dia que o paciente 

tiver completado ou vier a completar os dezoito anos.  

C. Cinco anos após o último comparecimento do 

paciente, ou, se o paciente tiver idade inferior aos 

dezoito anos à época do último contato 

profissional, dez anos a partir do dia que o paciente 

tiver completado ou vier a completar os dezoito anos.  

D. Dez anos após o falecimento do paciente.  

E. Cinco anos após o falecimento do paciente.  

 

38- Conhecido como ―feijão com arroz‖ da odontologia. É um 

trio de instrumentos essenciais para a maioria das práticas 

odontológicas? 

 

A. Explorador nº5; Coletor 

universal c/ limitadores e hipoclorito e pinças 

hemostática curva tipo mosquito. 

B. Arco de Östby plástico; Pinça endodôntica tipo PERRY 

e Espátula no. 24 flexível. 

C. Espelho (odontoscópio); Sonda exploradora ou 

explorador e Pinça clínica para algodão. 

D. Cureta ortodôntica (Shure), Fio dental de seda; Espelho 

(odontoscópio); Sonda exploradora. 

E. Espelho clínico; pinça hemostática (alicate Mathieu), 

ponta da seringa tríplice. 

 

39- Referente à esterilização é INCORRETO afirmar: 

 

A. A esterilização pelo calor é o método mais efetivo e 

prático para ser usado, com a grande vantagem de poder 

ser monitorizado para que o profissional tenha certeza de 

que o material que ele está usando esteja realmente 

estéril. 

B. Após o atendimento, o material que estava na bandeja 

deve ser embrulhado no campo e levado para a área de 

esterilização, não sendo necessário esterilizar os que 

estavam na bandeja que não foram utilizados. 

C. O material é considerado contaminado durante o ciclo de 

reprocessamento até a esterilização. Assim, todas pessoas 

que manipularem esses instrumentos durante o ciclo 

devem estar com EPl (Equipamentos de Proteção 

Individual): luvas de borracha resistente e de cano longo, 

óculos de proteção, máscara facial, gorro, avental 

impermeável, bota de borracha, etc. 

D. Nenhum instrumento deve ser esterilizado, quando sobre 

ele houver matéria orgânica. 

E. O erro mais comum na esterilização em autoclaves não 

automáticas é a não eliminação do ar residual, ou seja, do 

ar que é retido no aparelho no momento da formação do 

vapor de água na câmara de esterilização. 

 

40- Empregado para o forramento de cavidades a serem 

restauradas com resinas compostas ou amálgama: 

 

A. Cimentos de Óxido de Zinco e Eugenol. 

B. Cimentos de Policarboxilato de Zinco. 

C. Cimentos de Fosfato de Zinco. 

D. Cimento ionomérico tipo IV. 

E. Resinas acrílicas. 
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