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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 
Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras, 

quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as 

outras pessoas sem guardar nada pra si. 

[...] 

Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros 

compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos 

comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos. 

Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos 

rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e 

menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos 

resignar. 

Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da 

possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua 

vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje 

devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões. 

Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos 

modificando o mundo. As grandes transformações de nossa 

história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem 

à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o 

apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo."  
(https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.ht

ml Acessado em 02/09/2019) 

 

01- Sobre o texto é correto afirmar que: 

 

A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há 

meio de dissuadir o ser humano disso. 

B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evi-

tam fechar contratos por esse meio. 

C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos 

benéficos se fossem fruto de uma conversa. 

D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comer-

ciais. 

E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder 

da palavra. 

 

02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu 

como alvo de seu discurso: 

 

A. O governo de seu país. 

B. Os grupos terroristas. 

C. Os países desenvolvidos. 

D. Países que estabelecem guerras comerciais. 

E. Grupos envolvidos em lobby internacional. 

 

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que: 

 

A. O ser humano é fundamentalmente linguístico. 

B. A particularidade do ser humano se deve à força. 

C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar 

fora da linguagem para observar-se a existência.  

D. A linguagem não pode criar uma realidade. 

E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliá-

veis entre si. 

 

 

 

 

 

04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido 

conotativo? 

 

A. “imensa admiração” 

B. “reivindicar outras relações” 

C. “que sejam mais justos” 

D. “menos imposições” 

E. “romper grilhões” 

 

ESSA QUE EU HEI DE AMAR… 

 

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia 

será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela, 

que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela, 

trazer luz e calor a essa alma escura e fria. 

 

E quando ela passar, tudo o que eu não sentia 

da vida há de acordar no coração, que vela… 

E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela 

como sombra feliz… — Tudo isso eu me dizia, 

 

quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro, 

e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro 

do poente, me dizia adeus, como um sol triste… 

 

E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado, 

mas ias tão perdido em teu sonho dourado, 

meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!" 
(ALMEIDA, Guilherme de. Meus versos mais queridos. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 1988.) 

 

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de 

linguagem está correta? 

 

A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipér-

bole 

B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – me-

tonímia 

C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora 

D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação 

E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’”– prosopo-

peia  

 

06- No texto: 

 

A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verda-

deiro amor. 

B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’, 

‘clara’ ilustram isso. 

C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos 

desconectados da realidade. 

D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja 

por estar exposto a um ambiente frio. 

E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e 

por isso mistura passado e presente. 

 

07- A forma verbal “hei”: 

 

A. Está no pretérito perfeito. 

B. É impessoal 

C. Está no futuro do presente 

D. Está no presente do subjuntivo 

E. Está no presente do indicativo 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.html
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08- No verso: 

 

“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”, 

 

Identifica-se: 

 

A. A comparação explícita. 

B. A inversão de pensamento. 

C. A alteração de eu lírico. 

D. A oposição de ideias. 

E. O exagero estilístico. 

 

09- A última estrofe pode ser considerada: 

 

A. Uma crítica à idealização do amor. 

B. Uma prova de que o eu lírico está em delírio. 

C. Um recurso metalinguístico. 

D. Uma indicação de que o eu lírico é feminino. 

E. Uma indicação de que o texto é uma prosa poética. 

 

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro 

Eram os Deuses Astronautas?, no qual defende que extraterrestres 

foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias, 

astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa. 

Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados 

deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso, 

eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos 

humanos.  

Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm 

mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos 

povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides. 

Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia: 

uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais 

simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as 

que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se 

extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou 

visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado 

para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais. 
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fa-

tos-nunca-aconteceram.phtml) 

 

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à: 

 

A. Sua formação como arqueólogo. 

B. Publicação de mais um livro. 

C. Descoberta das linhas de Nazca. 

D. Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres. 

E. Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com 

aliens. 

 

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando: 

 

A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tec-

nologia muito rudimentar. 

B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que 

eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as constru-

ções citadas. 

C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmi-

des do Egito utilizando as técnicas do povo local. 

D. Se restringe aos fósseis encontrados. 

E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele. 

 

 

 

 
(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p. 

70) 

 

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo 

sentimento de: 

 

A. Certeza 

B. Medo 

C. Desalento 

D. Alegria 

E. União 

 

13- O que eles contemplam? 

 

A. A seca no solo do lugar. 

B. Uma cidade abandonada. 

C. Uma construção em seu início. 

D. A destruição da casa deles. 

E. As ruínas do castelo que procuravam. 

 

14- O que provoca humor na tira? 

 

A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto posi-

tivo no que vê. 

B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um lo-

cal próspero. 

C. A expressão de tristeza patética nas personagens. 

D. O desejo dos personagens de levar uma vida abastada. 

E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local. 

 

15- A oração  “como a gente estava dizendo no outro dia”: 

 

A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior. 

B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração 

que a sucede. 

C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração su-

bordinada. 

D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial 

final. 

E. Mantém o sentido da oração principal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/como-foram-feitas-as-piramides.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – São características da polpa comprometida (tratamento 

conservador inviável), EXCETO: 

 

A. Presença de hemorragia intensa. 

B. Se houver sangramento, o sangue apresenta coloração es-

cura ou muito clara. 

C. Polpa sem estrutura (desencorpada, fraca). 

D. Polpa com consistência pastosa ou liquefeita. 

E. Desintegração da polpa durante sua remoção. 

 

17 – O Ministério da Saúde (BRASIL, 2000) preconiza alguns 

lembretes técnicos sobre uso de luvas na prática odontológica, 

sobre estes é INCORRETO afirmar: 

  

A. Enquanto estiver de luvas, não manipular objetos fora do 

campo de trabalho (canetas, fichas de pacientes, maçane-

tas, etc). 

B. Retirar as luvas imediatamente após o término do trata-

mento do paciente. 

C. Não tocar na parte externa das luvas ao removê-las.  

D. Lavar as mãos assim que retirar as luvas. 

E. Uso de dois pares de luvas é formalmente contra-indi-

cado em qualquer procedimento para que uma não agrida 

a outra com seu contato. 

 

18 – No Programa Saúde na Hora, os profissionais de nível 

superior que compõem as equipes participantes da USF 75 horas 

com saúde bucal devem apresentar carga horária individual 

semanal mínima de 20 horas, sendo que para cada uma das 

categorias profissionais médico e enfermeiro o mínimo de 240 

horas semanais na USF, e para a categoria profissional cirurgião 

dentista o mínimo de: 

 

A. 180 horas semanais. 

B. 160 horas semanais. 

C. 120 horas semanais. 

D. 75 horas semanais. 

E. 60 horas semanais. 

 

19 – Os tipos mais comuns de anti-sépticos utilizados e indicados 

para anti-sepsia das mãos são, EXCETO:  

 

A. Álcool 

B. Clorexidina 

C. Triclosan 

D. Polivinil pirrolidona iodo (PVPI)  

E. Quaternário de amônio 

 

20 – Normalmente, em pessoas adultas, o batimento cardíaco vai 

de: 

 

A. 40 a 120 bpm. 

B. 80 a 150 bpm. 

C. 80 a 180 bpm. 

D. 60 a 100 bpm. 

E. 40 a 80 bpm. 

 

21 – Alguns pacientes necessitam de sedação para procedimentos 

odontológicos. A dosagem recomendada para crianças do 

Diazepam é de: 

 

A. 0,2 a 0,5 mg/kg 

B. 5 a 10 mg 

C. 1 a 2 mg 

D. 0,06 a 0,125 mg 

E. O Diazepam não é recomendado para crianças, apenas 

adultos, utilizando-se em seu lugar o Midazolam. 

 

22 – A sucção no peito é um estímulo que propicia o correto 

estabelecimento da respiração nasal, visto que no aleitamento as 

funções orofaciais são perfeitas das quais, são, EXCETO: 

 

A. Postura correta da língua. 

B. Padrão respiratório (nasal). 

C. Proporciona a automatização do padrão correto de deglu-

tição, que ocorre quando os dentes se encontram em oclu-

são. 

D. A mandíbula apresenta-se estabilizada. 

E. A ponta da língua se coloca acima e atrás dos incisivos 

no palato, havendo um selamento ativo e total dos lábios. 

 

23 – A Abrasão Ultrasônica utiliza o aparelho de ultra-som 

associado às pontas revestidas de diamantes, que apresenta como 

limitações, EXCETO: 

 

A. Necessidade de escavadores manuais para remoção de te-

cidos cariados amolecidos. 

B. Custo elevado do aparelho de ultra-som e das pontas ul-

trasônicas. 

C. Necessidade de treinamento. 

D. Ação lenta de corte. 

E. Deixam resíduos metálicos e não possui um sistema de 

refrigeração. 

 

24 – Uma congestão de vasos sanguíneos na câmara pulpar ou 

rupturas de capilares com pequeno extravasamento de sangue, que 

poderá ser absorvido antes de se depositar nos túbulos dentinários 

e manter a vitalidade pulpar, geralmente apresenta manchas nos 

dentes decíduos de que tipo? 

 

A. Amarelo a marrom 

B. Marrom a preta 

C. Marrom a púrpura 

D. Acinzentada passageira 

E. Róseo 

 

25 – A gengivite possui algumas características clínicas comuns 

que incluem, EXCETO: 

 

A. Eritema 

B. Edema 

C. Sangramento 

D. Aumento do exsudato gengival 

E. Perda de inserção conjuntiva 
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26 – A região apical e periapical na Endodontia atual possui um 

papel fundamental quanto ao aspecto biológico. Dentro das 

condições normais, esta região é composta das seguintes 

estruturas, EXCETO: 

 

A. Limite cemento-dentina-canal (CDC) 

B. Canal cementário 

C. Coto pulpar (coto-periodontal) 

D. Cemento 

E. Sulco gengival periapical 

 

27 – Quanto à cirurgia ortognática é INCORRETO afirmar: 

 

A. A cirurgia ortognática, também chamada de ortodontia 

cirúrgica, é um tipo de correção cirúrgica dos ossos (da 

mandíbula e maxila), que permite o correto alinhamento 

dos elementos dentários. 

B. De acordo com o grau do problema, a cirurgia varia de 

pequenas movimentações de grupos de dentes até a mo-

vimentação completa da mandíbula e maxila.  

C. A face e a postura do paciente devem ser avaliadas crite-

riosamente, através de fotografias de perfil e frontal, com 

isso, pode-se às vezes perceber com maior riqueza de de-

talhes a deformidade, pois o paciente muitas vezes com 

os trejeitos posturais mascara a deformidade. 

D. A oclusão deverá ser avaliada e as alterações realizadas 

pelo ortodontista devem ser planejadas em conjunto com 

o cirurgião dentro da proposta cirúrgica. 

E. A cirurgia ortognática é normalmente realizada durante a 

infância, mas pode ser realizada na fase adulta.  

 

28 – Técnica cirúrgica muito utilizada para correção de 

deformidades da maxila, pois permite movimentá-la para frente, 

para trás, para cima e para baixo, com ou sem enxerto ósseo. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Mentoplastia  

B. Osteotomia tipo Le Fort I  

C. Osteotomia sagital oblíqua  

D. Osteotomia segmentar  

E. Osteotomia vertical de ramo mandíbular 

 

29 – Estão entre os distúrbios miofuncionais da face mais comuns 

como consequência do aleitamento artificial, EXCETO:  

 

A. Mordida cruzada (uni ou bilateral) 

B. Classe I de Angle 

C. Relação terminal distal dos 2º molares decíduos 

D. Sobressaliência anterior 

E. Sobremordida ou deglutição atípica. 

 

30 – São condições que determinam os procedimentos sobre 

tecidos moles, EXCETO: 

 

A. Vestibuloplastias 

B. Bridas cicatriciais 

C. Hipertrofias do sulco vestibular 

D. Apófise geni e crista milohioideia hipertrofiadas 

E. Fibromatose da tuberosidade e palato 

 

 

31 – Referente à Lesão gengival precoce é INCORRETO afirmar: 

 

A. A lesão gengival precoce ocorre aproximadamente sete 

dias após o acúmulo de placa.  

B. Sob o aspecto histológico, os vasos que se encontram 

abaixo do epitélio juncional permanecem dilatados, mas 

a sua quantidade aumenta em função da abertura das re-

des capilares anteriormente inativas.  

C. Plasmócitos e linfócitos predominam nesta fase e uma 

quantidade muito pequena de neutrófilos é observada na 

lesão.  

D. No interior da lesão, ocorre a degeneração dos fibroblas-

tos, provavelmente através de apoptose, permitindo 

maior infiltração dos leucócitos.  

E. Ocorre a destruição do colágeno na área infiltrada sendo 

isto necessário para que os tecidos possam ser empurra-

dos, acomodando o infiltrado celular.  

 

32 – No Índice Periodontal Comunitário(CPI), os Dentes Índices 

até 19 anos são:  

 

A. 16, 11, 26, 36, 31 e 46.  

B. 17, 27, 37 e 47. 

C. 17, 11, 27, 37, 31 e 47. 

D. 16, 11, 26, 37, 36, 31, 46 e 47. 

E. 14, 11, 24, 27, 37, 34, 31, 44 e 47. 

 

33 – Ligamento periodontal é o tecido fibroso que circunda as 

raízes dos dentes e une o cemento radicular ao osso alveolar. As 

fibras do ligamento podem ser, EXCETO: 

 

A. Fibras cristoalveolares (ACF) 

B. Fibras verticais (VF) 

C. Fibras horizontais (HF) 

D. Fibras oblíquas (OF) 

E. Fibras apicais (APF) 

 

 

34 – Sobre radiografias odontológicas, indique a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Periapicais anteriores: longo eixo do filme é orientado 

verticalmente. 

B. Periapicais posteriores: longo eixo do filme é orientado 

horizontalmente. 

C. Radiografias superiores: montadas com as raízes dos 

dentes apontando para cima. 

D. Radiografias inferiores: montadas com as raízes dos den-

tes apontando para baixo. 

E. O picote deve ser usado para distinguir lado esquerdo e 

direito, para tanto o lado elevado do picote deve ser po-

sicionado na direção do observador. 

 

35 – É um inibidor seletivo de COX-2 (COX = Cicloxigenase): 

 

A. Diflunisal 

B. Valdecoxib 

C. Indometacina 

D. Sulindaco 

E. Tolmetina 
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36 – Quanto aos fatores que interferem na erupção é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A síndrome de trissomia do 21 (Síndrome de Down) 

causa atraso na erupção dentária. 

B. Na disostose cleido-craniana, o desenvolvimento está 

sempre retardado, sendo muito comum a dentição decí-

dua ainda estar completa aos 15 anos de idade. 

C. O hipopituitarismo causa atraso na erupção e, nos casos 

mais graves, os dentes decíduos não sofrem reabsorção, 

podendo permanecer durante toda a vida do indivíduo. 

D. O hipotireoidismo acelera a erupção, provocando apinha-

mento (macrodontia com base óssea pequena). 

E. As influências nutricionais sobre a calcificação e a erup-

ção são relativamente menos significantes, pois o efeito 

sobre a erupção dos dentes tem sido demonstrado so-

mente nos extremos da variação nutricional. 

 

37 – Referente à anatomia e acesso endodôntico dos incisivos é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Os oito incisivos superiores e inferiores decíduos pos-

suem canal sempre único e uniforme, com ligeira cons-

trição entre a câmara pulpar e o canal radicular, princi-

palmente quando o dente é visto no sentido mésio-distal.  

B. O forame apical geralmente está localizado ao redor do 

ápice anatômico da raiz, sendo que o posicionamento 

desse é alterado no decorrer da rizólise. 

C. Não se observa a presença de canais acessórios e na 

maior parte dos casos os incisivos apresentam uma cur-

vatura para a face vestibular no terço final da raiz, relaci-

onada com a pressão exercida pelo sucessor permanente.  

D. Em relação os incisivos centrais superiores decíduos, 

possuem a raiz achatada do sentido mésio-distal e com-

primento radicular variando de 14-16 mm.  

E. Os incisivos centrais inferiores decíduos são os menores 

dos incisivos, com a raiz muito achatada no sentido mé-

sio-distal e comprimento variando de 9 a 11 mm.  

 

38 – Na História Natural das Doenças e seus níveis de prevenção, 

os níveis de aplicação são níveis onde determinamos o tipo de 

ação exigida para a utilização dos níveis de prevenção. No terceiro 

nível tem-se: 

 

A. Ação individual  

B. Ação governamental restrita  

C. Ação Governamental Ampla  

D. Ação paciente/profissional auxiliar  

E. Ação paciente/profissional de nível superior 

 

39 – É uma causa vascular de dor orofacial e estruturas 

comprometidas: 

 

A. Esclerose múltipla 

B. Hemicrânia (enxaqueca) 

C. Nasofaringe 

D. Dor facial atípica 

E. Disfunção temporomandibular 

 

 

 

40 – Do Código de Ética Odontológica, o Art.20. NÃO afirma que 

Constitui infração ética:  

 

A. Oferecer serviços gratuitos a qualquer população, exceto 

como voluntariado em ONG. 

B. Oferecer seus serviços profissionais como prêmio em 

concurso de qualquer natureza. 

C. Receber ou dar gratificação por encaminhamento de pa-

ciente. 

D. Instituir cobrança através de procedimento mercantilista. 

E. Receber ou cobrar remuneração adicional de paciente 

atendido em instituição pública, ou sob convênio ou con-

trato. 



 

  

 


