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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 
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B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 
6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Nesta radiografia da região do Canino Superior, a fosseta 

Mirtiforme é demonstrada pela seta: 

 

 
A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

E. E 
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17 – A Teoria da Proteólise-Quelação afirma que: 

 

A. Desmineralização pode ocorrer sem presença de ácidos, 

se agentes complexantes (como lactato) diminuírem os 

íons cálcio em volta dos cristais de esmalte. 

B. O início da cárie é provocado por enzimas proteolíticas 

da placa que destruiriam o material orgânico e 

desestabilizariam os cristais de esmalte. 

C. A placa bacteriana produz enzimas capazes de remover o 

fosfato das fosfoproteínas do esmalte. 

D. Os ácidos produzidos pelas bactérias da placa resultam 

na desmineralização do esmalte. 

E. A película do esmalte forma-se dentro de poucos minutos 

depois da exposição à saliva, seguida em poucas horas 

pelos estágios iniciais da aderência bacteriana. 

 

18 - A glossite na Doença de Crohn é provavelmente 

secundária à deficiência de: 

 

A. Vitamina B12. 

B. Vitamina A. 

C. Vitamina B5. 

D. Vitamina E. 

E. Magnésio. 

 

19 – Dentes traumatizados que, mesmo sem apresentarem 

exposição pulpar podem desenvolver uma exposição pulpar e 

consequente lesão perirradicular; tem como via de acesso para 

bactérias atingirem a polpa: 

 

A. Túbulos Dentinários 

B. Exposição Pulpar 

C. Periodonto 

D. Contiguidade (extensão) 

E. Anacorese hematogênica 

 

20 – Infecção endodôntica intrarradicular primária tem como 

características: 

 

I. Infecção mista. 

II. 10 a 30 espécies por canal. 

III. Predomínio de bactérias facultativas. 

 

Está (ao) correta (s): 

 

A. Apenas a I e II. 

B. Apenas a III. 

C. Apenas a I e III. 

D. I, II e III. 

E. Nenhuma das afirmativas. 

 

21 - Várias substâncias antimicrobianas têm sido utilizadas 

como medicação intracanal, seja para promover a redução 

microbiana ou a neutralização das endotoxinas. Estão entre 

elas, EXCETO: 

 

A. Hidróxido de sódio. 

B. Polimixina C. 

C. Lisozima. 

D. Formocresol. 

E. Hipoclorito de sódio. 

22 - Na _____ semana da vida intra-uterina, aparecem os 

rudimentos linguais, os quais se fundem por volta da ____ 

semana e, na _____ semana, a língua já se encontrará 

totalmente desenvolvida. 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

 

A. 2° / 4°/ 6° 

B. 2° / 6°/ 8° 

C. 4° / 8°/ 12° 

D. 4° / 6°/ 8° 

E. 6° / 8°/ 12° 

 

23 – A amamentação natural auxilia para que não ocorram 

alterações no sistema estomatognático, que inclui, EXCETO: 

 

A. Prognatismo mandibular. 

B. Musculatura labial superior hipertônica e inferior 

hipotônica. 

C. Atresia de palato. 

D. Interposição de língua.  

E. Atresia do arco superior. 

 

24 - É o termo empregado quando há sobreposição vertical 

excessiva dos incisivos. 

 

A. Sobremordida profunda 

B. Mordida aberta 

C. Sobressaliência Aumentada 

D. Sobressaliência Negativa 

E. Mordida cruzada 

 

25 - A cárie da dentina possui que CID, levando-se em conta 

que o mesmo faz parte do grupo de cárie dentária e tem seu 

CID representado por K02? 

 

A. K02.0 

B. K02.1 

C. K02.2 

D. K02.3 

E. K02.4 

 

26 - Devem ser propriedade da medicação intracanal (curativo 

de demora), EXCETO:  

 

A. Destruir todos os microrganismos do canal radicular. 

B. Ter um efeito antimicrobiano duradouro. 

C. Não se difundir através do material de obturação 

temporário. 

D. Ter radiolucidez. 

E. Não ter qualquer efeito sobre as propriedades físicas do 

material de obturação temporário. 

 

27 – A sialolitíase está diretamente ligada a que mineral? 

 

A. Cálcio 

B. Fósforo 

C. Potássio 

D. Glicose 

E. Sódio 
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28 – O Sistema de Matriz Seccional tem a função de substituir 

a falta das paredes proximais de um preparo cavitário durante a 

aplicação da resina ou outro material restaurador para 

restaurações de classe II. Para restauração em molar utiliza-se: 

 

A. Banda pequena. 

B. Banda pequena estendida. 

C. Banda standard. 

D. Banda larga. 

E. Anéis de pressão. 

 

29 – Segundo as novas diretrizes, são necessidades de uma 

Ressuscitação Cárdio Pulmonar (RCP) de alta qualidade, 

EXCETO:  

 

A. Frequência de compressão de aproximadamente 

100/minuto. 

B. Profundidade de compressão mínima de 5 cm em adultos. 

C. Retorno total do tórax após cada compressão. 

D. Minimização das interrupções nas compressões torácicas. 

E. Evitar excesso de ventilação. 

 

30 - Segundo o Código de Processo Ético Odontológico, 

Art.56. Prescrevem em quanto tempo, as infrações éticas 

praticadas pelos inscritos em Conselho de Odontologia, onde se 

interrompe este prazo pela propositura da competente ação? 

 

A. 2 anos. 

B. 3 anos. 

C. 5 anos. 

D. 10 anos. 

E. 20 anos. 

 

31 - O anestésico mais apropriado para as gestantes é: 

 

A. Prilocaína. 

B. Lidocaína. 

C. Articaína. 

D. Bupivacaína. 

E. Mepivacaína. 

 

32 – No uso do avental para cirurgia, são indicações para o 

controle de infecções, EXCETO: 

 

A. Utilizar o avental em todo o ambiente de trabalho. 

B. Efetuar antes de vesti-lo a lavagem das mãos e a secagem 

das mesmas. 

C. Calçar as luvas cirúrgicas estéreis após o vestimento do 

avental estéril. 

D. O avental, quando não for descartável, depositá-lo em 

saco de roupa contaminada evitando excessiva 

manipulação. Estas roupas devem ser desinfetadas 

lavadas e esterilizadas, mesmo que não tenham sujidade 

visível. 

E. Ao embalar, após a lavagem dobre de tal forma que ao 

segurá-lo para vestir ele se desdobra por ação da 

gravidade. 

 

 

 

33 – A dose recomendada do ácido tranexâmico para reduzir 

significativamente os episódios de sangramento mucosos é de: 

 

A. 25-30mg/kg, de 6 em 6 horas, durante 5 dias. 

B. 25-30mg/kg, de 8 em 8 horas, durante 7 dias. 

C. 50-75mg/kg, de 12 em 12 horas, durante 7 dias. 

D. 50-75mg/kg, de 8 em 8 horas, durante 7 dias. 

E. 200mg/kg, de 12 em 12 horas, durante 7 dias. 

 

34 – São atribuições específicas ao agente comunitário de saúde 

(ACS): 

 

I. Desenvolver ações de promoção de saúde bucal e de 

prevenção das doenças neste âmbito mais prevalentes 

no seu território de atuação. 

II. Realizar procedimentos coletivos como escovação 

supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e 

bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da 

Família e espaços sociais identificados. 

III. Agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para 

manutenção do tratamento. 

IV. Identificar espaços coletivos e grupos sociais para o 

desenvolvimento das ações educativas e preventivas 

em saúde bucal. 

V. Registrar no SIAB os procedimentos de sua 

competência realizados. 

 

São alternativas verdadeiras: 

 

A. Apenas a I e IV. 

B. Apenas a III e V. 

C. Apenas a I, IV e V. 

D. Apenas a I, III, IV e V. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

35 – Sobre o primeiro molar é INCORRETO afirmar: 

 

A. É o sexto dente do hemi-arco superior. 

B. É o maior e mais volumoso dos molares superiores. 

C. Faz sua erupção, geralmente, aos seis anos de idade. 

D. Sua coroa apresenta a forma de cubo volumoso e 

achatado e sua superfície achatada apresenta quatro 

cúspides separados em dois sulcos. 

E. É um dente trirradiculado, com duas raízes vestibulares e 

uma palatina. 

 

36 – São características do Ácido fluorídrico, EXCETO: 

 

A. Inibidor enzimático. 

B. Afinidade por tecidos calcificados. 

C. Aumenta o pH, provocando uma menor 

desmineralização. 

D. Estimula a formação de tecido ósseo. 

E. Capacidade de inibir e reverter a lesão cariosa. 
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37 – A Síndrome de Sturge-Weber caracteriza-se pela 

combinação de, EXCETO: 

 

A. Lesões hemangiotomatosas da face sobre um ou mais 

ramo do nervo trigêmeo. 

B. Hemangiomas ipsilaterais. 

C. Múltiplos nós de capilares dilatados malformados na 

pele. 

D. Calcificação das leptomeninges sobre o córtex cerebral. 

E. Convulsões que afetam os membros do lado oposto do 

corpo. 

 

38 – São procedimentos para minimizar o risco mecânico ou de 

acidentes em um ambiente odontológico, EXCETO: 

 

A. Adquirir equipamentos com registro no MS, 

preferencialmente modernos, com desenhos respeitando a 

ergonomia. 

B. Instalar os equipamentos em área física adequada, de 

acordo com a RDC 264/1998 da Anvisa. 

C. Instalar extintores de incêndio obedecendo ao 

preconizado pela NR-23 e capacitar a equipe para sua 

utilização. 

D. Realizar manutenção preventiva e corretiva da estrutura 

física, incluindo instalações hidráulicas e elétricas. 

E. Em clínicas odontológicas com aporte maior de 

funcionários, implantar o Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com a NR-9. 

 

39 – A embalagem deve permitir a penetração do agente 

esterilizante e proteger os artigos de modo a assegurar a 

esterilidade até sua abertura para utilização. São materiais 

adequados para envolver o produto a ser esterilizado, 

EXCETO: 

 

A. Papel crepado. 

B. Papel Kraft. 

C. Tyvek. 

D. Caixas metálicas perfuradas. 

E. Papel grau cirúrgico. 

 

40 – Este instrumento é utilizado no tratamento de: 

 

ortop.com
 

A. Fratura de zigoma e nariz 

B. Fratura de nariz 

C. Fratura de nariz e órbita 

D. Fratura do complexo zigomático. 

E. Fratura de nariz e palato. 

 

 

 

 

  


