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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Na revelação de uma radiografia, indique o produto que 

proporcionam a alcalinidade necessária, inchando e abrandando 

a gelatina de emulsão que recobre a película, permitindo a ação 

em profundidade dos redutores: 

 

A. Anti-oxidantes 

B. Acidificantes 

C. Ativadores 

D. Protetores 

E. Restritores 

 

17- Os princípios básicos para a limpeza e desinfecção de 

superfícies em serviços de saúde são a seguir descritos:  

 

A. Proceder à frequente higienização das mãos.  

B. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) que 

deve ser utilizada constantemente é a máscara e luva.  

C. Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a 

dispersão de microrganismos que são veiculados pelas 

partículas de pó. Utilizar a varredura úmida, que pode ser 

realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.  

D. Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas 

de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar.  

E. Todos os produtos saneantes utilizados devem estar 

devidamente registrados ou notificados na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 

 

18- Sobre as vantagens do aleitamento materno é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Diminui a infecção causada por Streptococcus mutans e 

outros microorganismos cariogênicos. 

B. Incrementa a resistência do esmalte e demais tecidos 

duros dos dentes, pela melhor absorção de cálcio e flúor. 

C. Favorece a secreção de salivam mantendo-se o pH 

adequado da cavidade oral. 

D. Evitam estados alérgicos e infecciosos, principalmente, 

os respiratórios. 

E. Maior desenvolvimento do músculo bucinador em 

comparação a artificial, proporcionando uma melhor 

dicção. 

 

19- Na fisiopatologia da cárie tem-se a tríade de Keys, está 

tríade é composta por: 
 

A. Tempo, Hospedeiro, Microbiota. 

B. Tempo, Substrato, Microbiota. 

C. Hospedeiro, Substrato, Microbiota. 

D. Tempo, Hospedeiro, Sacarose. 

E. Hospedeiro, Sacarose, Agressão. 

 

20- As restaurações provisórias de cavidades ou de restaurações 

fraturadas devem ser realizadas logo no início do tratamento, 

para proteger o órgão pulpar, paralisar a progressão da lesão e 

diminuir os focos de infecção. São materiais utilizados para 

esta prática, EXCETO: 

 

A. Pinça tipo Dietriche.  

B. Explorador. 

C. Curetas ou cinzéis. 

D. Escavadores pequenos e médios. 

E. Papel carbono. 

 

21- Os principais cuidados a executar para ter uma correta 

higiene oral são, EXCETO: 
 

A. Utilizar uma escova de tamanho adequado. Normalmente 

as escovas dentárias devem ter uma cabeça pequena e 

serem de cerdas medianas, para melhor remoção de 

sujidades. 

B. Utilizar diariamente fio ou fita dentária para retirar restos 

alimentares e bactérias dos espaços que existem entre os 

dentes e as gengivas. 

C. O recurso para bochecho: deve ter uma indicação clínica, 

pois não são todos iguais e os produtos utilizados podem 

ter aplicações bastante diferentes.   

D. Escova cuidadosamente todas as superfícies dos dentes 

pelo menos duas vezes por dia.  

E. Usa o fio dentário diariamente para remover a placa 

bacteriana que se acumula entre os dentes e no sulco 

gengival. 

 

22- São sinais característicos da Periodontite, EXCETO: 
 

A. Inflamação persistente. 

B. Dor latejante. 

C. Reabsorção (perda) óssea. 

D. Presença de bolsas periodontais. 

E. Presença de pus. 
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23- Referente à higienização de Pontas (alta-rotação, micro-

motor, seringa tríplice, pontas do aparelho foto, do ultrassom, 

do jato de bicarbonato, etc) é INCORRETO afirmar: 

 

A. Limpeza: água e sabão ou detergente enzimático  

B. Método de limpeza: fricção  

C. Frequência da limpeza: a cada paciente 

D. Desinfecção com álcool iodado a 1% ou álcool a 70%  

E. Barreira mecânica: filme PVC ou saquinhos/ canudos de 

plástico. 

 

24 - Referindo-se ao quadrante de divisão dentária, um dente 

que possui o número de 36, sabe-se que ele é do tipo: 

 

A. Primeiro pré molar. 

B. Segundo pré molar. 

C. Primeiro molar. 

D. Segundo molar. 

E. Terceiro molar. 

 

25- São objetivos do controle mecânico do biofilme, EXCETO: 

 

A. Remover e desorganizar o biofilme. 

B. Reduzir o número de microorganismos. 

C. Diminuir a circulação do periodonto;. 

D. Prevenir a recorrência da doença. 

E. Manter a saúde gengival. 

 

26- Na abordagem coletiva, são procedimentos devem ser 

realizados pela equipe de saúde, conforme recomendação do 

MS: 

 

A. Exame epidemiológico na área de abrangência da USF. 

B. Tratamento educativo/preventivo. 

C. Escovação dental supervisionada e uso do fio dental. 

D. Entrega de escova e dentifrício fluorado aos grupos de 

maior risco. 

E. Aplicação tópica de flúor (ATF) para indivíduos com 

risco ou atividade de cárie. 

 

27- A erupção dos primeiros molares decíduos ocorre 

geralmente em que período? 

 

A. 6 º ao 12º mês.  

B. 12º ao 16º mês. 

C. 16º ao 20º mês. 

D. 20º ao 30º mês. 

E. 25º ao 32º mês. 

 

28- São estratégias de acolhimento adequado ao idoso, 

EXCETO: 

 

A. No diálogo com o idoso é importante o contato visual 

direto, sem o uso da máscara. 

B. Sempre que possível, dirija-se ao idoso antes do 

cuidador. 

C. Chame-o pelo nome, evitando usar expressões como 

―titio‖ ou ―vovô‖. 

D. Fale de maneira clara e devagar. Se necessário, repita a 

mensagem com outras palavras. 

E. Em caso de problema severo de audição, aumentar 

bastante a voz para que ele escute bem. 

 

29- Sobre o atendimento a gestante é INCORRETO afirmar: 

 

A. É desaconselhável realizar sessões muito prolongadas. 

Isso pode estressar a paciente e/ou deixá-la muito 

cansada. 

B. Quando possível, utilizar a segunda metade do período da 

manhã para agendamento, onde os episódios de enjôo e 

emese são menos frequentes. 

C. Antes de todo atendimento odontológico, aferir pressão 

da gestante.  

D. É de suma importância que a posição da gestante na 

cadeira seja a mais confortável possível, permitindo que a 

paciente mude de posição, prevenindo-se a hipotensão 

postural e síncope. 

E. A posição ideal para atendimento é a de decúbito dorsal 

devido ao conforto. 

 

30- São indicações do isolamento absoluto, EXCETO: 

 

A. Remoção de dentina cariada. 

B. Realização de restaurações provisórias. 

C. Durante a realização de restaurações e aplicação de 

selantes. 

D. Durante o clareamento dental. 

E. Durante o tratamento de canal. 

 

31- São instrumentos utilizados na aplicação tópica de flúor, 

EXCETO: 

 

A. Pinça clínica. 

B. Espátula Le Cron. 

C. Escova de Robinsom. 

D. Pote Dappen. 

E. Micromotor com contra-ângulo. 

 

32- A imagem apresenta:  

 

 
A. Brunidor. 

B. Espátula para resina. 

C. Condensador. 

D. Sonda periodontal. 

E. Sonda exploradora. 
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33- A imagem apresenta: 

 

             
 

A. Limas tipo Hedstroem. 

B. Calçadores de Paiva. 

C. Sondas endodônticas. 

D. Escavadores duplos. 

E. Agulhas hipodérmicas. 

 

34- Sobre medidas de segurança em ambiente de trabalho é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Manipular materiais perfurocortantes (exemplo: agulhas, 

lâminas de bisturi) com cuidado e atenção e descartá-los 

em local apropriado, como recipientes de paredes rígidas. 

B. Transferir os materiais e artigos durante o trabalho, a 

quatro mãos, com atenção e sempre que possível, 

utilizando uma bandeja. 

C. As caixas de descarte devem estar dispostas em locais 

visíveis e de fácil acesso e não preenchê-las acima do 

limite de 1/2 de sua capacidade total. 

D. Efetuar o transporte dos resíduos com cautela para evitar 

acidentes. 

E. Fazer a desinfecção e/ou esterilização dos artigos 

odontológicos antes de serem utilizados em outro 

paciente. 

 

35 - A máscara deve ser trocada: 

 

A. A cada duas horas ou quando ficar úmida. 

B. A cada três horas ou quando ficar úmida. 

C. A cada quatro horas ou quando ficar úmida. 

D. Ao final do dia. 

E. Apenas quando ficar úmida. 

 

36- Profissionais de saúde devem tomar a dose de reforço 

contra difteria e tétano (dupla adulto ou DT) a cada: 

 

A. 30 anos, antecipado para cinco anos em caso de gravidez 

ou acidentes com lesões graves. 

B. 20 anos, antecipado para 10 anos em caso de gravidez ou 

acidentes com lesões graves. 

C. 15 anos, antecipado para 10 anos em caso de gravidez ou 

acidentes com lesões graves. 

D. 10 anos, antecipado para 5 anos em caso de gravidez ou 

acidentes com lesões graves. 

E. 5 anos, antecipado para 2 anos em caso de gravidez ou 

acidentes com lesões graves. 

 

 

 

 

 

 

37- São funções do ACD, EXCETO: 

 

A. Preparar e organizar instrumental e materiais necessários. 

B. Instrumentalizar o cirurgião dentista ou técnico de saúde 

bucal durante a realização de procedimentos clínicos. 

C. Promover isolamento do campo operatório. 

D. Exercer a atividade de forma autônoma. 

E. Selecionar moldeiras e confeccionar modelos em gesso. 

 

38- O agente etiológico da leucoplasia pilosa é: 

 

A. Poxvirus (DNA envelopado). 

B. Vírus Epstein-Barr. 

C. Herpesvírus 6 e 7. 

D. Mardivirus. 

E. Bacillus subtilis. 

 

39- São consideradas risco altos de cárie, EXCETO: 

 

A. Criança dorme mamando e/ou mama para dormir, 

inclusive durante a noite, sem limpeza e apresenta dentes 

erupcionados. 

B. Frequência diária de consumo de alimentos sólidos ou 

líquidos entre as refeições principais (café da manhã, 

almoço e jantar) menor que 2 vezes. 

C. Frequência diária de amamentação ou uso de mamadeira 

maior que seis vezes, apresentando dentes erupcionados. 

D. Utilização de mamadeira acima dos dois anos de idade. 

E. Presença de dentes fusionados, hipocalcificados, com 

hipoplasia e defeitos congênitos. 

 

40- Num padrão de pacote, compõem o pacote de sutura, 

EXCETO: 

 

A. 01 tesoura Íris reta. 

B. 01 porta agulha de Mayo. 

C. 01 pinça Kelly ou Kocher. 

D. 01 pinça dente de rato. 

E. 01 campo fenestrado. 

 

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

