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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
(http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/hugo/tira11.gif) 

 

01- No período “Você é acusado de beber além da conta, e dar 

um vexame de proporções continentais”, a conjunção 

coordenativa estabelece entre as orações uma relação de: 

 

A. Adição 

B. Explicação 

C. Consequência 

D. Causa 

E. Conclusão 

 

02- Em: “Você é acusado de beber além da conta, e dar um 

vexame de proporções continentais”, o emprego da vírgula: 

 

A. Separa orações coordenadas de sujeitos diferentes. 

B. Isola uma oração de natureza explicativa. 

C. Não era necessária já que a conjunção separa as 

orações. 

D. Separa as orações devido à ausência de conjunção. 

E. Separa termos de mesma função semântica, pela 

recorrência da conjunção „e‟. 

 

03- Em “meu cliente se declara culpado”, o emprego do 

pronome „se‟ é justificado: 

 

A. Pela presença de advérbio antes do verbo. 

B. Pelo pronome relativo antes do verbo. 

C. Pelo verbo no modo imperativo 

D. Pelo sujeito expresso. 

E. Pela frase exclamativa. 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. 

Eu me refugio 

nesta praia pura 

onde nada existe 

em que a noite pouse. 

Como não há fuga 

nada lembra o fluir 

de meu tempo, ao vento 

que nele sopra o tempo. 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João 

Cabral de Melo Neto. 6. Ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

04- É correto afirmar que o tema do poema é: 

A. Comunicar-se com o fazer poético, portanto 

predomina a função fática da linguagem. 

B. O estado de ânimo do poeta, predominando a função 

expressiva da linguagem. 

C. A influência do poema sobre o poeta, predominando a 

função apelativa da linguagem. 

D. Informar sobre o fazer poético, por isso predomina a 

função denotativa da linguagem. 

E. O próprio fazer poético, sendo predominante a função 

metalinguística da linguagem. 

 

05- Podemos inferir que a concepção do eu lírico sobre a poesia 

é a de que é: 

 

A. O resultado de uma escrita feita a luz da razão e da 

espontaneidade. 

B. O fruto da liberdade e desorganização características da 

fantasia poética. 

C. O produto de uma construção formal apurada que 

ignora a trato da palavra. 

D. Uma produção alheia à subjetividade, pautada na 

exatidão. 

E. Uma exploração dos recursos de rimas e assonâncias 

vocabulares. 

 

06- No verso, “me proscreve o sonho”, o verbo tem o mesmo 

sentido de: 

 

A. Suprime  

B. Permanece 

C. Contempla  

D. Paramenta  

E. Forja  

 

07- Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “me incita ao verso”, a regência do verbo se 

justifica pela exigência de artigo e preposição, 

respectivamente. 

B. Em “nada lembra o fluir”, a regência do verbo justifica-

se por ter sido empregado no sentido de „advertir‟. 

C. Em “nítido e preciso”, o verbo não pede complemento 

por ter sentido completo. 
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D. Em “Como não há fuga”, a conjunção estabelece 

relação semântica de causa com a oração posterior. 

E. Em “como cabelos”, a conjunção estabelece relação 

semântica de conformidade com a oração anterior. 

 

08- Em qual das frases abaixo NÃO houve erro de grafia? 

 

A.  “Homem é flagrado vendendo carangueijo no metrô do 

Recife.” 

B. “O rock rasgado veio com mais folego, mas 

nada pretencioso.”  

C. “Voo de São Paulo aterrissou em Istambul minutos 

antes de ataque.” 

D. “Projeto monitora 65 onças e quem quizer pode adotar 

e batizar felino.” 

E. “Supertições são coisas que a humanidade inventou 

para conter as incertezas.” 

 

 

 
 

09- Assinale a alternativa correta quanto à escolha dos 

elementos coesivos feita pelo autor do meme: 

 

A. “quando” situa um fato vago no tempo. 

B. “e” estabelece uma relação de oposição, equivalendo a 

“mas”. 

C. “a” é pronome e retoma o substantivo anterior. 

D. “às vezes” introduz um argumento que esclarece a 

declaração anterior. 

E. “tão” tem valor catafórico e antecipa a conclusão. 

 

10- A linguagem empregada no meme justifica-se: 

 

A. Pela região onde o falante reside. 

B. Pela situação comunicativa de informalidade. 

C. Pela estagnação da língua ao longo do tempo. 

D. Pelo grupo profissional específico a quem é destinado. 

E. Pela necessidade do uso de termos técnicos. 

 

11- Em qual das alternativas as prescrições da norma padrão 

sobre a acentuação dos vocábulos foram obedecidas? 

 

A. No mês de férias, a entrada é gratuíta. 

B. Não conhecia o suco de caquí. 

C. Os ítens foram especificados no edital. 

D. É um médico que clinica em várias cidades. 

E. Para alguns é incompreensível o tal do „internetês‟. 

  

(Soa o sino.) (Entra lady Macbeth.)  

LADY MACBETH - Que aconteceu aqui, para que, tão 

medonha, uma trombeta desperte os moradores desta casa? 

Falai!  

MACDUFF - Ó gentil dama, não deveis ouvir-me no que 

tenho a dizer. Assassinado foi nosso real amo.  

LADY MACBETH - Ai! Como? Em nossa casa? 

BANQUO - Oh! Muito cruel, pouco importa onde fosse.  

(Voltam Macbeth e Lennox.)  

MACBETH - Se eu tivesse morrido uma hora antes desse 

acontecimento, eu teria vivido um tempo abençoado, pois, a 

partir de agora, não há nada sério, tudo são futilidades. A 

glória e a honra estão mortas. O vinho da vida acabou.  

(Entram Malcolm e Donalbain.)  

MACDUFF - Vosso real pai se encontra assassinado. 

MALCOLM - Oh! E por quem? 

 LENNOX - Ao que parece, foram seus próprios camareiros 

que o mataram. De sangue o rosto e as mãos tinham 

manchados, como os punhais que sem bainha achamos 

sobre seus travesseiros.  

MALCOLM – (à parte para Donalbain) Que pretendeis 

fazer? Não nos unamos com essa gente. É muito fácil para o 

homem fingido aparentar tristeza. Irei para a Inglaterra. 

DONALBAIN - (à parte, a Malcolm)  - E eu para a Irlanda. 

Os sorrisos aqui punhais escondem. Fujamos. 

(Shakespeare, William. Macbeth. L&PM, Rio de Janeiro, 2000 

Tradução: Beatriz Viégas-Faria) 

 

12- Considerando as regularidades presentes na organização 

textual, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao gênero a 

que pertence o texto acima: 

 

A. É um texto teatral e se distancia de outros tipos por suas 

características peculiares, como ser escrito para ser 

encenado, embora pertença ao gênero narrativo. 

B. É um texto teatral, pertencente ao gênero narrativo e, 

como tal, possui narrador. Este tem presença 

fundamental no texto e as personagens aparecem por 

intermédio dele, que expõe suas vidas e seus 

pensamentos 

C. É um texto teatral e por isso apresenta linguagem 

dinâmica e dialógica, combinando linguagem verbal e 

não verbal. 

D. É um texto teatral constituído pelo texto principal, que 

contém as falas dos atores e o secundário que contém 

algumas observações tal qual o espaço, cena, ato, 

personagens e rubricas (de interpretação, de 

movimento). 

E. É um texto teatral e tem como exemplo de 

característica própria os „apartes‟ que são comentários 

que não são „ouvidos‟ pelos interlocutores em cena e 
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vêm indicados no texto escrito como orientação aos 

leitores e profissionais que montarão a peça. 

 

13- O texto literário é uma construção textual que de acordo 

com as normas da literatura tem objetivos e características 

próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções. Pensando nessas coincidências julgue as 

afirmativas abaixo acerca do texto lido e assinale aquela 

que NÃO corresponde a uma conclusão correta: 
 

A. O enredo é baseado no drama, que significa ação, 

sendo esta última causada pelas forças opostas que 

entram em choque, no caso do trecho escolhido, 

desencadeada pelo assassinato do rei atribuído aos 

seus guardas, conclusão questionada pelos seus filhos. 

B. O conflito é a base essencial do drama. No trecho 

apresentado da peça percebemos ações geradas pelo 

conflito mesmo que este não esteja explicitado: o 

assassinato do rei, a reação dos personagens em cena e 

a decisão dos filhos de fugirem. 

C. Personagens são agentes dramáticos, isto é, por meio 

deles que as ações dramáticas vão acontecer, mas as 

coisas também exercem ação dramática, como no 

texto em que a posição dos punhais dá fim ao conflito 

momentâneo. 

D. A língua literária é geralmente vista como a variedade 

padrão artistificada, e embora possa desviar-se do 

padrão quando é esteticamente necessário, no caso do 

texto houve total congruência entre ambas as 

variantes. 

E. A língua literária pode ser manifestada não só pela 

obediência ou desvio da norma, mas também pelo 

emprego da linguagem simbólica de modo a causar 

emoções no leitor/ouvinte. No texto, por exemplo, 

temos a fala de Macbeth “A glória e a honra estão 

mortas.”  Para afirmar admiração pelo rei morto e a do 

filho ao descrer da versão do assassinato “É muito 

fácil para o homem fingido aparentar tristeza.” 
 

14- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em, „A glória e a honra estão mortas‟, o sujeito 

posposto ao verbo concordou corretamente com o mais 

próximo. 

B. “eu teria vivido um tempo abençoado”, apresenta um 

caso de concordância ideológica, a chamada silepse, de 

pessoa. 

C. Em „foram seus próprios camareiros que o mataram” o 

sujeito resumido por pronome indefinido (próprios), 

exige concordância no plural. 

D. Em „tudo são futilidades‟, o verbo „ser‟ concordou com 

o predicativo, embora se pudesse ter optado pela 

concordância da regra geral. 

E. „De sangue o rosto e as mãos tinham manchados‟, traz 

um caso de concordância opcional, portanto, 

„manchados‟ poderia ter permanecido no singular sem 

prejuízo da regra de concordância. 

 

 

 

15- Considerando os conceitos que regem o emprego das 

classes de palavras nas frases e textos, considere as afirmações 

a seguir, assinalando aquela que estiver correta: 

 

A. “Os sorrisos aqui punhais escondem.”, possui um 

advérbio que modifica o verbo conferindo-lhe 

circunstância de lugar. 

B. “Assassinado foi nosso real amo.”, tem no vocábulo 

„real‟ a atribuição de característica ao substantivo 

„amo‟ e significa „genuíno‟, verdadeiro. 

C. “Os sorrisos aqui punhais escondem.” 

„punhais‟ é um substantivo que tem a função de núcleo 

do sujeito posposto. 

D. Em “tão medonha”, há uma palavra substantivada. 

E. Em “nossa casa”, o pronome tem função semântica de 

substantivo. 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – O principal agente etiológico da leucoplasia é: 

 

A. Álcool. 

B. Tabagismo. 

C. Candidiase. 

D. Herpes simples. 

E. Papilomavírus. 

 

17 – São lesões melanóticas marrons, EXCETO: 

 

A. Efélide. 

B. Nevo nevocelular. 

C. Hemocromatose. 

D. Pigmentação fisiológica. 

E. Síndrome de Peutz-Jeghers. 

 

18 – Refere-se a um hamartoma: 

 

A. Linfangioma. 

B. Hiperplasia linfóide benigna. 

C. Síndrome de Gardner. 

D. Actinomicoe cervicofacial. 

E. Aumento gengival fibrótico. 

 

19 – Na classificação de osteonecrose posterior à radiação, 

quando ocorre uma fratura patológica, tem-e o estágio: 

 

A. II 

B. IIa 

C. IIb 

D. IIIb 

E. IV 

 

20 – Quando os desinfetantes não destroem esporos, têm ação 

sobre o bacilo da tuberculose, ampla ação sobre vírus e fungos, 

porém não destroem todos eles.  

 

A. Desinfecção de atividade biocida baixa  

B. Desinfecção de atividade biocida intermediária 

C. Desinfecção de atividade biocida alta 

D. Descontaminação 

E. Esterilização 
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21 – Caracterizam a herpes oral primária, EXCETO: 

 

A. O exame da faringe posterior revela inflamação. 

B. Os linfonodos submandibulares e cervicais estão 

atrofiados e moles. 

C. Apresentam vesículas muito finas circundadas por 

uma base inflamatória. 

D. Gengivite marginal aguda generalizada. 

E. Pequenas úlceras gengivais estão sempre presentes. 

 

22 – A tríade: úlcera orais recorrentes, úlceras genitais 

recorrentes e lesões oculares, está ligada a que síndrome? 

 

A. De Frey. 

B. De Behçet. 

C. De Maffuci. 

D. De Cowden. 

E. De Albright. 

 

23 – A histoplasmose é causada principalmente por qual fungo? 

 

A. Histoplasma nidulans 

B. Histoplasma duboisii. 

C. Histoplasma terreus. 

D. Histoplasma candidus. 

E. Histoplasma capsulatum. 

 

24 – A Presença de diastemas na região anterior em ambas às 

arcadas refere-se a: 

 

A. Arcos de Baume Tipo I 

B. Arcos de Baume Tipo II 

C. Arcos de Baume Tipo Misto 

D. Sobremordida (overbite)  

E. Curva de Spee 

 

25 – A glossite na Doença de Crohn ocorre devido a: 

 

A. Mal-absorção de cálcio ou vitamina D. 

B. Mal-absorção de cálcio, vitamina D e vitamina E. 

C. Mal-absorção de ferro, vitamina B12 ou ácido fólico. 

D. Mal-absorção de ferro, cobre ou ácido fólico. 

E. Mal-absorção de ferro e vitamina C. 

 

26 – De acordo com o Código de Ética Odontológica; Do 

Relacionamento com o Paciente; NÃO se afirma em seu Art.11.  

que constitui infração ética:  

 

A. Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica. 

B. Adotar novas técnicas ou materiais que não  tenham 

efetiva comprovação científica sem o consentimento 

do cliente. 

C. Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, 

riscos, custos e alternativas do tratamento. 

D. Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o 

qual não esteja capacitado. 

E. Deixar de atender paciente que procure cuidados 

profissionais em caso de urgência, quando não haja 

outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo. 

 

 

27 – Na Síndrome de Crouzon tem-se: 

 

A. Craniossionostose, hipoplasia da maxila e 

hipertelorismo. 

B. Retardo mental, fenda palatina e macroglossia. 

C. Hipoplasia de nariz, aumento do crânio e hipoidrose. 

D. Hipoidrose, nanismo polidactilia e possível surdez. 

E. Craniossinostose, hipotricose e ossificação retardada 

das fotanelas. 

 

28 – Em Crianças com reações anafiláticas deve-se administrar 

epinefrina por via subcutânea ou intravenosa em que dose? 

 

A. 1mg por Kg de peso corporal a cada 10minutos. 

B. 0,05mg por Kg de peso corporal a cada 5 minutos. 

C. 0,005mg por Kg de peso corporal a cada 30 minutos. 

D. 0,001mg por Kg de peso corporal a cada 20 minutos. 

E. 0,1mg por Kg de peso corporal a cada 15 minutos. 

 

29 – Na classificação de resíduos segundo a NBR 10.004, são 

características de resíduos perigosos, EXCETO: 

 

A. Inflamabilidade 

B. Corrosividade 

C. Reatividade 

D. Combustibilidade 

E. Patogenicidade 

 

30 – Na classificação como Coroa Hígida não há evidência de 

cárie (cavidade). Os seguintes sinais devem ser codificados 

como hígidos, EXCETO:  

 

A. Manchas esbranquiçadas ou porosas. 

B. Descolorações ou rugosidades. 

C. Sulcos e fissuras do esmalte escurecidos ou 

manchados e que apresentam sinais visuais de base 

amolecida, esmalte socavado, ou amolecimento das 

paredes. 

D. Áreas escuras, brilhantes, duras e fissuradas do 

esmalte de um dente com fluorose moderada ou 

severa. 

E. Lesões que, com base na sua história clínica ou 

características, resultem de abrasão. 

 

31 – No tratamento cirúrgico dos cistos do complexo buco-

maxilo-facial, são indicações de Marsupialização, EXCETO: 

 

A. Injúria aos tecidos. 

B. Quando o acesso a toda lesão é impossível. 

C. Cistos infectados. 

D. Manutenção do dente na cavidade bucal. 

E. Lesões muito extensas. 

 

32 – O Valor Máximo Permitido – VMP de fluoreto na água 

potável é de: 

 

A. 0,7 ppm 

B. 0,8 ppm 

C. 1,0 ppm 

D. 1,5 ppm 

E. 1,8 ppm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_nidulans
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspergillus_terreus&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspergillus_candidus&action=edit&redlink=1
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33 – Refere-se à Morfodiferenciação, EXCETO: 

 

A. Odontoma evaginado (dente evaginado). 

B. Tubérculo de Carabelli. 

C. Odontodisplasia regional. 

D. Cúspide em garra. 

E. Taurodontismo 

 

34 – Para criança, a ingestão diária máxima de flúor 

recomendada é de: 

 

A. 0,05 mg/F/Kg de peso corporal 

B. 0,07 mg/F/Kg de peso corporal 

C. 0,09 mg/F/Kg de peso corporal 

D. 0,10 mg/F/Kg de peso corporal 

E. 1,00 mg/F/Kg de peso corporal 

 

35 – Na classificação dos materiais de moldagem, é um 

material anelástico: 

 

A. Hidrocolóides 

B. Pasta Zinco- enólica 

C. Polissulfetos 

D. Poliéteres 

E. Siliconas 

 

36 – Segundo a PORTARIA MS/GM Nº 2.488, DE 21 DE 

OUTUBRO DE 2011 - Das atribuições específicas organização 

da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) – São 

atribuições específicas do Técnico em Saúde Bucal (TSB), 

EXCETO: 

 

A. Realizar a atenção em saúde bucal individual e 

coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 

específicos, segundo programação e de acordo com 

suas competências técnicas e legais. 

B. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização 

do instrumental, equipamentos odontológicos e do 

ambiente de trabalho. 

C. Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em 

saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de 

promoção à saúde. 

D. Participar das ações educativas atuando na promoção 

da saúde e na prevenção das doenças bucais. 

E. Participar na realização de levantamentos e estudos 

epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 

 

37 – A remoção cirúrgica de terceiros molares 

pode resultar em uma serie de complicações, entre as principais 

estão, EXCETO: 

 

A. Trismo. 

B. Edema. 

C. Sangramento. 

D. Alveolite. 

E. Fratura mandibular. 

 

 

 

38 – As alterações tardias da xerostomia caracterizam-se por, 

EXCETO: 

 

A. Infiltração linfocitária. 

B. Degenerescência. 

C. Dilatação dos ductos. 

D. Atrofia. 

E. Fibrose. 

 

39 – Existem quatro princípios gerais considerados 

fundamentais para interpretação radiográfica: 

 

I. A região a ser interpretada deve aparecer totalmente na 

radiografia e na incidência que melhor reproduza a 

região radiografada. 

II. A radiografia a ser interpretada deve abranger não 

somente os limites de uma região suspeita, mas 

também mostrar o tecido ósseo normal que circunda 

esta região. 

III. Para se interpretar uma radiografia há necessidade do 

conhecimento das estruturas anatômicas e de suas 

variações, bem como das entidades patológicas que 

devem provocar o aparecimento de imagens 

radiográficas. 

IV. Sempre que se inicia um tratamento odontológico, há 

necessidade de um levantamento completo dos arcos 

dentais e/ou das regiões edêntulas, se existentes, 

sempre ocorra suspeita clínica. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III. 

B. I, III e IV. 

C. I e III. 

D. II e IV. 

E. I, II, III e IV. 

 

40 – São princípios gerais da estratégia Saúde da Família, 

EXCETO: 

 

A. Caráter não substitutivo, mas complementar. 

B.  Atuação no território – cadastramento, diagnóstico 

situacional, ações pactuadas comunidade, postura pró-

ativa.  

C.  Planejamento e programação. 

D.  Integração com instituições e organizações sociais. 

E. Construção de cidadania. 

 

 

 

 


