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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Após vitória de Portugal, criança consola torcedor em 

lágrimas 

Neste domingo, dia 10, Portugal conquistou o mais importante 

título de sua história no futebol. Em Paris, a seleção 

portuguesa venceu a favorita França por 1 a 0 no campeonato 

Eurocopa. 

Um dos momentos mais emocionantes do evento, no entanto, 

aconteceu fora de campo. Após a vitória de Portugal, uma 

câmera flagrou uma criança portuguesa consolando um 

torcedor francês, que não conseguia conter suas lágrimas. 

Matisse, que vestia a camisa da seleção campeã e tem apenas 

dez anos de idade deu um abraço de consolo no torcedor 

adversário que chorava. Um gesto nobre envolvendo os dois 

lados do futebol em tempos de ignorância e estupidez.  

"Não é mais do que um jogo, mas eu entendo como você se 

sente". Foi isso que Matisse falou ao torcedor francês que 

chorava após a derrota de sua seleção em casa, segundo a 

própria criança revelou a um jornal francês.  

A cena comprova: a mágica do futebol vai muito além dos 90 

minutos de jogo.  

(https://catracalivre.com.br/geral/gentilezaurbana/indicacao/apo

s-vitoria-de-portugal-crianca-consola-torcedor-em-lagrimas/) 

 

01- Jogos de futebol acontecem frequentemente. O que levou 

esse a virar notícia? 

 

A. O fato de ser uma final importante. 

B. A atitude do menino em consolar um torcedor do time 

adversário. 

C. O fato de uma câmera estar ligada nas ruas durante a 

comemoração. 

D. A primeira vitória de Portugal na Eurocopa. 

E. Portugal ter vencido a França em Paris. 

 

02- Qual dos acontecimentos da notícia aparece já no título? 

 

A. A competição chamada Eurocopa. 

B. O placar final do jogo. 

C. O favoritismo da França. 

D. O local do jogo. 

E. O time vitorioso. 

 

03- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Os trechos entre aspas indicam a transcrição da fala de 

alguém envolvido no fato noticiado. 

B. As falas entre aspas indicam a maneira como o repórter 

resumiu a fala de alguém envolvido na notícia. 

C. A transcrição da fala do menino não teve importância 

para a notícia. 

D. A transcrição da fala não influencia a credibilidade do 

fato noticiado. 

E. A transcrição da fala reflete a opinião do repórter sobre 

a notícia. 

 

 

04- No título da notícia, o verbo foi empregado: 

 

A. No presente do indicativo para criar uma atmosfera de 

suspense. 

B. No presente do indicativo para mostrar que o fato mais 

importante acontece sempre após o jogo. 

C. No presente do indicativo para chamar a atenção para 

um fato recente. 

D. No pretérito, pois a final da competição já tinha 

acontecido. 

E. No pretérito para mostrar que o menino só consolou o 

torcedor porque ele estava chorando. 

 

05- Em qual das alternativas NÃO houve erro de grafia: 

A. “A morte parece menas terrível quando se está 

cansado.” Simone de Bouvoir 

B. “O vazio moral encomoda.” Yoshihiro Fukuyama 

C. “Um mal começo faz um mal fim.” Eurípedes 

D. “Não fique chatiado se você passar a vida inteira gordo. 

Você terá toda a eternidade para ser só osso!” Arnaldo 

Jabor 

E. “O homem é um ser ansioso pela felicidade.” Herman 

Hesse 

 

(Calvin & Hobbes, Bill Waterson©1989 Waterson/Dist. By 

Universal uclick) 

06- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O pai não acreditava que o menino leria o livro. 

B. O livro levou o menino a fazer questionamentos e ele 

não gostou disso. 

C. O menino deixou os problemas de lado para ler o livro. 

D. O menino não revelou ao pai sua verdadeira impressão 

sobre a leitura que fez. 

E. O pai ficou feliz pelo garoto não querer mais livros 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Na tirinha foram empregados pronomes pessoais como 

„eu‟ e possessivos como „mim‟. 

B. „você‟ é retomado por „mim‟. 

C. „ele‟ refere-se ao pai. 

D. „você‟ refere-se a segunda pessoa e é equivalente a „tu‟. 

E. „me‟ é um pronome possessivo. 
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Sempre que alguém descobre que eu não diri___o, sou 

ent___pido por questionamentos, alguns de uma obscuridade 

medieval. Alguns exemplos: 

“Por que você não diri___e? Tem medo?” 

“Não diri___o porque não quero, oras.” 

“Você fala isso pra botar banca.” 

Eis aí a parte chata de não diri___ir: aguentar essas 

aborda___ens. É tão difícil alguém na cidade não ter carro 

por vontade própria? 

 

(Sem chuteiras e sem unhas - joguei no pior time do 

mundo/Dog. – Vinhedo, Editora Horizonte, 2015) 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. J – u – g – j – g – g  

B. J – o – g – j – g – j 

C. J – o – j – j – j – g 

D. G – u – g – j – j – j 

E. G – o – j – j – j – j  

 

Aprendi, mas já esqueci! 

 

No fundo, vamos à escola para adquirir conhecimentos que 

serão úteis para a vida. Pode ser a regra de três. Pode ser 

uma ideia de onde estão os países e as pessoas no mundo. 

Pode ser uma maneira de redigir de forma clara e elegante, 

pois isso pode ser nosso cartão de visita. Pode ser uma 

bagagem de história, para entender se o que lemos no jornal 

é uma repetição do passado ou se podemos estar caminhando 

em direções imprevistas. E pode ser o trato refinado com a 

língua, que nos permite o deleite de ler e aprender com um 

livro clássico. 

A escola não deve ser vista como um período sofrido em que 

acumulamos conhecimentos inúteis.  

Quem disse “aprendi, mas já esqueci” não aprendeu de 

verdade. Apenas tocou na superfície do assunto e, por essa 

razão, a memória do aprendido logo evaporou. E o que 

sobrou? Nada, absolutamente nada. Uma grande perda de 

tempo. 

 

(Castro, Claudio de Moura. Você sabe estudar? Quem sabe, 

estudo menos e aprende mais [recurso eletrônico] / Claudio 

de Moura Castro. – Porto Alegre : Penso, 2015. e-PUB.) 

 

 

09- “Quem disse “aprendi, mas já esqueci” não aprendeu de 

verdade. Apenas tocou na superfície do assunto e, por essa 

razão, a memória do aprendido logo evaporou.” 

 

É correto informar que o trecho defende que: 

 

A. Quando se aprende uma informação é porque ela 

evaporou. 

B. Quem esquece é porque não aprendeu de forma eficaz. 

C. Assuntos superficiais são facilmente esquecidos. 

D. A rotina escolar leva ao esquecimento dos conteúdos. 

E. Por não usar a razão, o aprendiz logo esquece a 

informação. 

 

10- Em qual das alternativas há uma expressão no sentido 

figurado? 

 

A. “pode ser a regra de três” 

B. “pode ser uma ideia” 

C. “pode ser nosso cartão de visitas.” 

D. “onde estão os países e as pessoas no mundo.” 

E. “ler e aprender com um livro clássico.” 

 

11- “ou se podemos estar caminhando em direções 

imprevistas.” 

O termo de sentido equivalente ao da palavra sublinhada é: 

A. Inesperadas 

B. Deduzidas 

C. Calculadas 

D. Conjecturadas 

E. Passadas  

12- Assinale alternativa que contém a relação de sentido correta 

estabelecida pelo conectivo: 

 

A. “vamos à escola para adquirir conhecimentos que 

serão úteis para a vida” 

„para‟= razão 

B. “Pode ser uma maneira de redigir de forma clara e 

elegante, pois isso pode ser nosso cartão de visita.” 

„Pois‟= conclusão 

C. “Pode ser uma bagagem de história, para entender se o 

que lemos no jornal é uma repetição do passado ou se 

podemos estar caminhando em direções imprevistas.” 

„Se‟= condição 

D. “A escola não deve ser vista como um período sofrido 

em que acumulamos conhecimentos inúteis.” 

„Como‟= dúvida 

 

E. “aprendi, mas já esqueci” 

„mas‟= adição 

 

13- Assinale a alternativa correta de acordo com as palavras 

empregadas no texto: 

A. „onde‟ é um pronome interrogativo. 

B. „clara‟ e „elegante‟ nomeiam seres de significação 

abstrata. 

C. „trato‟ é verbo e está na primeira pessoa do singular. 

D. „inúteis‟ é um adjetivo que caracteriza o substantivo 

„período‟. 

E. „perda‟ é um substantivo feminino. 

 

O Japonês Dorminhoco 

Um japonês pega um ônibus na rodoviária e fala ao motorista: 

— Olha, meu amigo! Eu preciso descer em Ribeirão Preto e, 

como não dormi quase nada a noite passada, acho que vou 

desmaiar assim que me sentar naquele banco. Será que você 

poderia me acordar quando chegarmos em Ribeirão? 

— Claro, não tem problema! 

— Só mais uma coisinha! Costumo acordar extremamente mal-

humorado, se eu lhe xingar, por favor me desculpe. 

— Tudo bem! 

— Olha, tome esse dinheirinho aqui porque eu sei que vou dar 
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trabalho. 

— Obrigado! 

— E se eu não quiser descer, pode me colocar para fora do 

ônibus! 

— Tudo bem. 

Então o japonês dormiu. Quando acordou estava em Franca, 

que fica há mais de 200 km adiante. 

Furioso, começou a discutir e xingar o motorista. 

Nisso, um dos passageiros cutuca o seu vizinho e comenta: 

— Que japonês bravo, hein? 

— Esse até que tá calmo! — observou o outro. — Você 

precisava ver aquele que desceu em Ribeirão Preto! 

(http://contaoutra.com.br/historico/13-11-2012.html) 

 

14- Uma palavra do texto foi propositalmente alterada para 

conter um erro. Aponte qual: 

 

A. „rodoviária‟ – não se acentuam os ditongos abertos na 

paroxítonas. 

B. „coisinha‟ – é um diminutivo mal empregado já que não 

houve indicação de tamanho anterior. 

C. „mal-humorado‟ e „xingar‟ – de acordo com o novo 

acordo ortográfico o correto seria „malumorado‟; e 

„chingar‟ não pode ser escrita com „x‟. 

D. “que fica há mais de 200 km adiante.” – o verbo haver 

foi empregado em lugar da preposição „a‟, pois ela 

marca distanciamento no tempo e no espaço. 

E. „Então o japonês dormiu.‟ – o sufixo adequado ao 

pretérito perfeito do indicativo dos verbos da 3ª 

conjugação é „-io‟, portanto seria „dormio‟. 

15- Qual dos trechos a seguir teve o acento grave omitido? 

 

A. “Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista, 

e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o 

cabo na mão.” Machado de Assis 

B. “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o 

legado de nossa miséria.” Machado de Assis 

C. “A gente carece de fingir as vezes que raiva tem, mas 

raiva mesma nunca se deve de tolerar ter.” Guimarães 

Rosa 

D. “Sempre que se começa a ter amor a alguém, no 

ramerrão, o amor pega e cresce.” Guimarães Rosa. 

E. “O trágico não vem a conta-gotas.” Guimarães Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16-  São atividades de responsabilidade do auxiliar de saúde 

bucal durante o atendimento odontológico, EXCETO: 

 

A. Organizar e executar atividades de higiene bucal com 

o paciente. 

B. Auxiliar e instrumentar os cirurgiões- dentistas nas 

intervenções clínicas. 

C. Auxiliar e instrumentar os técnicos em saúde bucal nas 

intervenções clínicas. 

D. Manipular materiais de uso odontológico sempre que 

for necessário. 

E. Executar limpeza, desinfecção e esterilização dos 

aparelhos odontológicos, do instrumental e do 

ambiente de trabalho. 

 

17- No geral, o processamento radiográfico pode ser dividido 

respectivamente nas seguintes etapas: 

 

A. Revelação, lavagem intermediária, fixação, lavagem 

final, secagem. 

B. Lavagem inicial, revelação, fixação, lavagem final, 

secagem. 

C. Fixação, lavagem inicial, revelação, lavagem final, 

secagem. 

D. Revelação, lavagem inicial, fixação, lavagem final, 

secagem. 

E. Fixação, lavagem intermediária, revelação, lavagem 

final, secagem 

 

18 – Na realização de uma exodontia do elemento dental 23, 

qual fórceps mais indicado para o procedimento? 

 

A. 151 

B. 150 

C. 16 

D. 18L 

E. 18R 

 

19- Ao realizar uma restauração em amálgama devem-se seguir 

alguns passos para seu sucesso final. Esses passos podem ser 

chamados de Tempo de cristalização do amálgama. Assinale a 

alternativa com a sequência correta dos passos. 

 

A. Trituração, condensação, inserção, brunidura, pré-

escultura, escultura. 

B. Trituração, inserção, condensação, brunidura, pré-

escultura, escultura. 

C. Condensação, trituração, inserção, pré-escultura, 

brunidura, escultura. 

D. Brunidura, trituração, inserção, condensação, pré-

escultura, escultura. 

E. Pré-escultura, condensação, trituração, brunidura, 

inserção, escultura. 
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20- A secagem dos artigos tem por objetivo aumentar a eficácia 

do processo, e deve ser feita após a lavagem. São formas de 

secagem de instrumentais odontológicos, EXCETO: 

 

A.  Pano limpo e seco. 

B. Secadora de ar quente/frio. 

C. Estufa, corretamente regulada. 

D. Ar comprimido medicinal. 

E. Refrigeração medicinal. 

 

 21 – “É todo o instrumental que entra em contato com a pele 

ou mucosas íntegras.” A informação refere-se ao seguinte 

termo: 

 

A. Artigo crítico. 

B. Artigo semi-crítico. 

C. Artigo não-crítico. 

D. Artigo descartável. 

E. Artigo superficial. 

 

22 – Os EPIs são equipamentos destinados à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde do trabalhador. 

São EPIs usados no meio odontológico, ECXETO:  

 

A. Óculos. 

B. Máscara. 

C. Luvas. 

D. Toucas/gorros. 

E. Respirador. 

 

23-  O uso do flúor odontológico é imprescindível como meio 

complementar para o êxito no controle da cárie dental. Marque 

a alternativa que se refere à maneira de utilização do flúor mais 

efetiva e econômica capaz de alcançar a população: 

 

A. Aplicação tópica de flúor. 

B. Dentrifício fluoretado. 

C. Água fluoretada. 

D. Colutórios fluoretados. 

E. Selamento com verniz cavitário fluoretado. 

 

24- O excesso de flúor pode causar algumas alterações durante 

a formação dos dentes. Marque a alternativa que se refere essas 

alterações: 

 

A. Fluorose. 

B. Fluoritose. 

C. Hipoplasia do esmalte. 

D. Hiperplasia do esmale. 

E. Cárie inativa. 

 

25- São instrumentais para endodontia, EXCETO: 

 

A. Limas 

B. Tamborel 

C. Arco de Ostby 

D. Brunidor 

E. Condensador de Paiva 

 

 

 

26 – A imagem abaixo representa um(a):  

  
A. Lima óssea. 

B. Cinzel. 

C. Alavanca Seldin reta. 

D. Esculpidor Holembeck 

E. Pinça hemostática. 

 

27 – A imagem abaixo representa um(a): 

 
A. Lima óssea. 

B. Cinzel. 

C. Alavanca Seldin reta. 

D. Alavanca Cryer. 

E. Pinça hemostática. 

 

28- Qual a numeração do segundo molar decíduo superior 

direito: 

 

A. 55 

B. 75 

C. 64 

D. 74 

E. 84 

 

29 – “Etapa na qual se estabelece a diferença entre as áreas do 

filme que foram expostas à luz e as que não foram.” De qual 

etapa do processo radiográfico estamos falando? 

 

A. Revelação 

B. Fixação 

C. Lavagem intermediária 

D. Isolamento 

E. Ionização 
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30 – São fatores de risco que podem levar ao câncer de boca, 

EXCETO: 

A. Idade superior a 40 anos. 

B. Uso de cachimbo e cigarros. 

C. Consumo de ácool. 

D. Má higiene bucal. 

E. Sedentarismo. 

 

31- Com quantos anos aproximadamente os incisivos centrais 

permanentes inferiores erupcionam? 

 

A. 5 

B. 6 

C. 8 

D. 10 

E. 11 

 

32- Sobre ergonomia, existem regras de posicionamento do 

operador, assistente e paciente. Sobre essas regras é incorreto 

afirmar: 

 

A. Profissionais sentados. 

B. Costas apoiando no encosto do mocho e eretas. 

C. Cotovelos levantados na altura dos ombros. 

D. Pernas abertas 

E. Paciente deitado na cadeira odontológica em posição 

supina com apoio para os pés. 

 

33 – Um dos trabalhos do ASB é realizar aspiração na boca do 

paciente. São regras da boa aspiração, EXCETO:  

 

A. Aspirador de sangue e saliva deve ser seguro pela mão 

direita do ASB. 

B. Aspiração deve ser feita do mesmo lado que se 

encontra o ASB. 

C. Cuidado para não obstruir com a mão ou cânula a área 

de trabalho do CD. 

D. Nunca tocar o palato mole do paciente, evitando 

incômodo indesejado ou até mesmo provocar vômitos. 

E. Utilizar a ponta do indicador para retrair tecidos 

moles. 

 

34- Sobre a lavagem das mãos no consultório odontológico é 

correto afirmar, EXCETO:  

 

A. Retirar anéis, pulseiras e relógio. 

B. Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar na pia. 

C. Ensaboar as mãos friccionando-as por 

aproximadamente 15 segundos. 

D. O sabão pode ser líquido ou sólido. 

E. Enxugar as mãos com papel toalha. 

 

35- Periodontia é a especialidade odontológica responsável pela 

prevenção e tratamento das doenças que acometem os tecidos 

de sustentação e proteção dos dentes. Entre as atividades 

relacionadas abaixo, qual não faz parte da periodontia? 

 

A. Gengivectomia 

B. Enxerto de tecido conjuntivo 

C. Raspagem radicular 

D. Alisamento coronário 

E. Pulpectomia 

 

36- Auxiliam na prevenção da cárie, EXCETO: 

A. Escovação. 

B. Consulta periódica ao dentista. 

C. Fio denal. 

D. Água fluoretada. 

E. Dieta rica em carboidratos. 

 

37- Para realizar uma restauração em resina composta realiza-

se um ataque ácido após o preparo cavitário. Esse procedimento 

é feito com: 

 

A. Ácido fosfórico a 10% 

B. Ácido fosfórico a 37% 

C. Ácido fluorídico a 10% 

D. Ácido fluorídico a 37% 

E. Ácido benzoico a 37% 

 

38-  O ionômero de vidro é um material que tem como uma 

propriedade a liberação de determinado produto que é o: 

 

A. Zinco 

B. Flúor 

C. Partículas de vidro 

D. Eugenol 

E. Cálcio 

 

39- Segundo o modelo de atenção a saúde bucal vigente, são 

profissionais que integram a Equipe de Saúde Bucal (ESB), 

EXCETO: 

 

A. Cirurgião-dentista CD 

B. Auxiliar em saúde bucal ASB 

C. Técnico em saúde bucal TSB 

D. Auxiliar em prótese dentária APD 

E. Técnico em periodontia TP  

 

40 – Ao realizar uma moldagem anatômica, qual material é 

indicado? 

 

A. Hidrocolóide irreversível 

B. Hidrocolóide reversível 

C. Cera 7 

D. Resina composta 

E. Resina acrílica 

 


