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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Por que os médicos erram 

 

Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte. 

 

Quase sempre os erros médicos são atribuídos à má qualidade 

da formação profissional, à carga de trabalho extenuante, à 

negligência ou ao excesso de confiança nas próprias 

habilidades. Existem, porém, outros fatores potencialmente 

fatais. 

 

1) “Conheço este tipo de paciente” 

O médico se baseia em estereótipos. Em geral, é influenciado 

pela aparência e pelo estado emocional do paciente. 

2) “Acabei de ver outro caso como este” 

O médico é influenciado pela última experiência ou por um 

caso que o marcou muito. 

3) “Preciso fazer alguma coisa” 

O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da natureza 

do problema. 

4) “Adoro este paciente” 

O médico tende a descartar a hipótese de uma doença grave 

quando gosta muito do paciente. 

 

01-Segundo o texto: 

 

A. Os erros médicos acontecem por fatores internos 

como carga de trabalho extenuante e má formação 

profissional. 

B. O erro médico é um grande problema porque sempre 

tem consequências fatais. 

C. Além dos fatores que são geralmente apontados como 

causadores de erro médico, pode haver outros a ser 

considerados. 

D. O erro médico acontece principalmente porque o 

profissional tem certeza absoluta de seu diagnóstico. 

E. É impossível para o médico agir rápido e dar um 

diagnóstico correto. Por isso a alta ocorrência de 

erros. 

 

02-„Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte.‟ 

Com essa consideração, o autor quis dizer que: 

 

A. O médico é o único profissional que pode errar. 

B. O médico é o profissional cujo erro chama a atenção 

por ser o único que provoca a morte. 

C. É sempre tolerável qualquer erro médico, menos 

aquele que provoca a morte. 

D. Embora errar seja algo possível, quando se trata de 

profissionais médicos, o resultado pode ser 

irreversível e trágico. 

E.  É errado não tolerar o erro dos médicos, afinal, eles 

são humanos. 

 

 

 

03-„Existem, porém, outros fatores potencialmente fatais. ‟ O 

termo sublinhado indica que: 

 

A. Os fatores podem levar à morte.  

B. Os fatores causam doenças irreversíveis. 

C. Os fatores podem ser ignorados. 

D. Os fatores podem ser potencializados. 

E. Os fatores  potenciais podem ser eliminados. 

 

04- “Conheço este tipo de paciente” 

 O médico se baseia em estereótipos.‟ 

 

Só NÃO é uma definição de „estereótipo‟ no texto, a 

alternativa: 

 

A. Visão ou compreensão (de algo ou alguém) muito 

generalizada, formada somente na comparação com 

padrões fixos e preconcebidos. 

B. Esse padrão, formado a partir de uma imagem 

alimentada mais por conceitos fixos e preconcebidos do 

que pela própria realidade. 

C. Idéia repetitiva, sem originalidade, lugar-comum. 

D. Chapa de reprodução de caracteres tipográficos. 

E. Sem nuanças, sem distinção de características próprias, 

mais sutis. 

 

05- São acentuadas pela mesma regra que „equívoco‟: 

 

A. Lâmpada e ônibus. 

B. Relógio e horário. 

C. Paradisíaco e dicionário. 

D. Típico e grátis. 

E. Países e periféricos.  

 

06- Nas palavras extenuante e negligência  as letras X e G 

muitas vezes causam confusão por terem o mesmo som que as 

letras S e J. Em qual das alternativas as palavras estão 

corretamente escritas e têm  o mesmo som que as destacadas 

acima? 

 

A. Exame e magestade  

B. Experiência e agitação 

C. Explicação e gipe 

D. Expecial e gema 

E. Fixo e magia 

 

07- “O médico é influenciado pela última experiência ou por 

um caso que o marcou muito.” 

No trecho acima estão sublinhadas 2 orações. A conjunção OU 

faz com que elas estabeleçam uma relação de: 

 

A. Explicação 

B. Conclusão 

C. Negação 

D. Alternância 

E. Adição 
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08- „O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da 

natureza do problema.‟ Em qual das alternativas abaixo a 

alteração das palavras NÃO mudou o sentido da sentença? 

 

A. O médico decide agir rápido embora não tenha certeza 

da natureza do problema. 

B. O médico decide agir rápido ainda sem ter certeza da 

natureza do problema. 

C. O médico decide agir rápido já sem ter certeza da 

natureza do problema. 

D. O médico decide agir rápido porém não tem certeza da 

natureza do problema. 

E. O médico decide agir rápido mesmo antes de ter 

certeza da natureza do problema. 

 

 
 

09- Ainda que se utilize de um tom bem humorado em seu 

texto, o autor procurou: 

 

A. Fazer rir 

B. Informar 

C. Receitar 

D. Omitir 

E. Criticar 

 

10- „...e põe na internet pra calar a boca da oposição...‟ A 

palavra „pra‟ foi empregada para iniciar uma oração que indica: 

 

A. Uma omissão da oração anterior. 

B. A explicação para um termo da oração anterior. 

C. A especificação do tempo em que ocorreu a ação da 

oração anterior.  

D. O motivo da ação da oração anterior. 

E. A finalidade da ação presente na oração anterior. 

 

11- Em qual dos trechos retirados de uma reportagem, NÃO 

houve erro no emprego da pontuação? 

 

A. Mais do que esbanjar e permitir excessos no dia a dia, o 

quinteto de Mulheres Ricas mostrou que o dinheiro 

realmente não traz felicidade, mas manda buscar. 

B. Enquanto mandava tirar o colchão antigo – 

praticamente novo Lydia descia do armário fantasias de 

odalisca. 

C. Depois de espinafrar Debora Rodrigues nos episódios 

anteriores Val se rendeu aos conhecimentos 

automotivos da amiga e, lhe pediu ajuda, para comprar 

um carro novo. 

D. "Se ela entrasse vestida assim na minha concessionária 

eu gritaria: 'Socorro, pega a trombadinha' disparou Val 

sobre a roupa; usada por Debora; camisa, calça jeans e 

botas. 

E. Adoro potência?  Disparou Val ao fechar a compra do 

carro de 1,5 milhão de reais. 

 

12- Em qual dos trecho não houve erro de regência ou 

concordância? 

 

A. Fundada em 2006 na Suécia, terra aonde surgiu o 

Partido Pirata, a seita do Copimismo têm como 

preceito copiar como forma de difundir conhecimento. 

B. O fundamento estar na Bíblia, garante os copimistas, 

que citam Coríntios, capítulo 1, versículo 11:1: “Me 

imitem, assim como eu imito Cristo”. 

C. Para os fiéis dessa pouco convencional igreja, 

compartilhar informação por meio de downloads de 

CDs, DVDs e até softwares é sagrado, mesmo que isso 

signifique infringir a legislação sobre direitos autorais. 

D. Embora viva no limite da legalidade, os seguidores 

ainda não teve problemas com a justiça. 

E. “Podemos ser presos pelo que fazemos. Por isso, 

tentam preservar nossas identidades por muito tempo”, 

diz o estudante sueco Isak Gerson, de apenas 20 anos 

de idade, que diz ter sido elegido líder espiritual da 

Igreja e um de seus fundadores. 

 

Consolo na praia  
 

Vamos, não chores 

A infância está perdida 

Mas a vida não se perdeu 

O primeiro amor passou. 

O segundo amor passou. 

O terceiro amor passou. 

Mas o coração continua. 

Perdeste o melhor amigo. 

Não tentaste qualquer viagem. 

Não possuis casa, navio, terra. 

Mas tens um cão. 

Algumas palavras duras 

Em voz mansa, te golpearam. 

Nunca, nunca cicatrizam. 

Mas e o humor? 

A injustiça não se resolve. 

A sombra do mundo errado 

Murmuraste um protesto tímido. 

Mas virão outros. 

Tudo somado, devias 

Precipitar-te de vez nas águas. 

Estás nu na areia, no vento... 

Dorme, meu filho. 
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13- Em um dos versos do poema foi omitido propositalmente o 

acento grave na ocorrência da crase. Qual? 

 

A. Mas a vida não se perdeu. 

B. A sombra do mundo errado. 

C. Algumas palavras duras. 

D. A injustiça não se resolve. 

E. A infância está perdida. 

 

14- Podemos afirmar que no poema percebem-se dois 

sentimentos diferentes. Quais são? 

 

A. Desconsolo e esperança. 

B. Medo e alegria. 

C. Sono e insônia. 

D. Amizade e solidão. 

E. Sede e saciedade. 

 

15- No poema o eu lírico cita vários acontecimentos bons e 

ruins na vida do homem. A principal característica desses 

acontecimentos é que: 

 

A. Sempre são alegres. 

B. Nunca se acabam. 

C. Não duram para sempre. 

D. Trazem apenas felicidade. 

E. Servem de motivos para protestar. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

16- Numa radiografia, alguns processos são necessários para a 

obtenção do filme, indique-os na sequência correta:  

 

A. Lavagem rápida, fixação, revelação, lavagem, 

secagem. 

B. Revelação, lavagem rápida, revelação, secagem. 

C. Revelação, lavagem rápida, fixação, lavagem, 

secagem. 

D. Fixação, lavagem rápida, revelação, lavagem, 

secagem. 

E. Revelação, Fixação, Lavagem e Secagem. 

 

17- É baseada na ação vibratória das cerdas, com movimento 

giratório da escova, no sentido do longo eixo dos dentes. A 

escova é colocada com o longo eixo das cerdas lateralmente em 

um ângulo de 45º contra a gengiva e as cerdas são deslizadas da 

gengival para oclusal ou incisal. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Técnica de Bass  

B. Bass Modificada  

C. Stillman 

D. Stillman modificado  

E. Charters 

 

18- Esta é a imagem de: 

 

A. Alicate Baad 45º. 

B. Alicate Baad 90º. 

C. Alicate Baad reto. 

D. Alicate de Gesso Cast. 

E. Alicate de Ainsworth. 

 

19- Dentre as helmintoses intestinais humanas, a que ocupa 

lugar de destaque entre as doenças parasitárias é: 

 

A. Amebíase  

B. Tricuríase 

C. Enterobiose 

D. Ancilostomose 

E. Estrongiloidose 

 

20- Tem como função detectar falhas na estrutura dental: 

 

A. Pinça Muller. 

B. Esculpidor Fran. 

C. Espátula de titânio. 

D. Sonda exploradora. 

E. Escavador. 

 

21- Sobre a função dos reveladores químicos, tem função de 

ativador, ou seja, amolecer e expandir a emulsão para que o 

redutor possa alcançar os grãos sensibilizados pela luz: 

 

A. Carbonato de cálcio. 

B. Brometo de prata. 

C. Sulfeto de sódio. 

D. Fenidona. 

E. Hidroquinona. 

  

22- Entre as competências da equipe de auxiliares de 

odontologia, delineadas para o SUS que é o maior empregador 

do pessoal auxiliar, destacam-se, EXCETO: 

 

A. Desenvolver em equipe ações de planejamento 

participativo e avaliação dos serviços de saúde. 

B. Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua 

natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em 

saúde bucal. 

C. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 

urgências.  

D. Realizar ações de apoio ao atendimento clínico em 

saúde bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus 

familiares. 

E. Realizar ações de atendimento clínico odontológico 

voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, 

estética e função mastigatória do indivíduo. 
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23- De acordo com A Lei N º 11.889/08 que regulamenta o 

exercício das profissões Técnico em Saúde Bucal e de Auxiliar 

de Saúde Bucal, é vetado a este último mesmo que sob 

supervisão do cirurgião-dentista, EXCETO: 

 

A. Exercer a atividade de forma autônoma. 

B. Prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, 

sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista 

ou do Técnico em Saúde Bucal.  

C. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas 

intervenções clínicas, inclusive em ambientes 

hospitalares. 

D. Realizar, na cavidade bucal do paciente, 

procedimentos não discriminados no art. 9
o
 desta Lei.  

E. Fazer propaganda de seus serviços, mesmo em 

revistas, jornais ou folhetos especializados da área 

odontológica.  

 

24- O mais indicado é que, mesmo que aparentemente tudo 

esteja normal,  a criança deva iniciar os exames dentários aos: 

 

A. 2 anos e depois, periodicamente, de 12 em 12 meses. 

B. 3 anos e depois, periodicamente, de 6 em 6 meses. 

C. 5 anos e depois, periodicamente, de 6 em 6 meses. 

D. 5anos e depois, periodicamente, de 12 em 12 meses. 

E. 6 anos e depois, periodicamente, de 6 em 6 meses. 

 

25- Estão entre o instrumental endodôntico mínimo necessário 

para o atendimento de urgência, EXCETO: 

 

A. Pinça para algodão. 

B. Espelho de boca com cabo. 

C. Aplicador de hidróxido de cálcio pasta. 

D. Fio dental. 

E. Pedaços de gaze (quadriculados) estéreis. 

 

26- A vacinação contra hepatite B tem sido recomendada tanto 

para dentistas, como para auxiliares, técnicos de higiene dental 

e protesistas. Esta vacina deve ser aplicada em quantas doses? 

 

A. Dose única. 

B. Duas doses: primeira dose, segunda dose após 1 mês. 

C. Três doses: primeira dose, segunda dose após 1 mês e 

terceira dose após 6 meses. 

D. Duas doses: primeira dose, segunda dose após 6 meses. 

E. Três doses: primeira dose, segunda dose após 6 meses 

e terceira dose após 12 meses. 

 

27- Os tipos mais comuns de anti-sépticos utilizados para anti-

sepsia das mãos no ambiente odontológico são, EXCETO:  

 

A. Clorexidina 

B. Triclosan 

C. Líquido de Dakin 

D. Compostos de iodo 

E. Iodóforos. 

 

28- Sobre o uso de luvas no ambiente odontológico é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. As luvas devem ser usadas em todos os procedimentos 

com todos os pacientes. Também devem ser utilizadas 

para contato com materiais, instrumentos e 

equipamentos contaminados e durante o processo de 

limpeza destes materiais e do ambiente.  

B. As luvas recomendadas para o processo de limpeza de 

materiais e ambiente são as luvas de látex com cano 

curto.  

C. Para os procedimentos cirúrgicos, ou seja, 

procedimentos que envolvem incisões e suturas de 

tecidos, as luvas recomendadas são aquelas 

denominadas „luvas cirúrgicas‟, que possuem punho 

mais longo e esterilizadas. 

D. As luvas utilizadas para os procedimentos e cirurgias 

devem ser trocadas entre o uso em diferentes 

pacientes.  

E. A lavagem de luvas ou de mãos enluvadas não garante 

a remoção de microrganismos patogênicos aderidos ao 

látex das luvas.  

 

29- A descontaminação é a: 

 

A. Remoção mecânica e/ou química de sujidades em 

geral, (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, 

entre outros) de determinado local.  

B. Eliminação parcial ou total de microrganismos de 

materiais ou superfícies inanimadas.  

C. Eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de 

materiais ou artigos inanimados, através de processo 

físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.  

D. Destruição de todos os microrganismos, inclusive 

esporulados, através de processo químico ou físico.  

E. Eliminação de microrganismos da pele, mucosa ou 

tecidos vivos, com auxílio de anti-sépticos, 

substâncias microbiocidas ou microbiostáticas.  

 

30- As mães devem ser orientadas quando ao uso de chupetas, 

logo, sobre os recém-nascidos e chupeta é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Deve ser de látex ou de silicone e, para os bebês de 

baixo peso ou prematuros o tamanho do bico deve ser 

adequado, para não provocar um posicionamento 

incorreto com uma posteriorização da língua. 

B. O disco ou apoio labial deve ser de plástico firme e 

maior do que a boca, do bebê para prevenir que a 

chupeta seja colocada inteira dentro da boca 

proporcionando uma vedação para que o bebê não 

coloque os lábios em cima do apoio. 

C. Não deve ser recortado como um grão de feijão, para 

evitar uma consequente deformação na região anterior 

da arcada dentária e na base do nariz. 

D. Deve apresentar no mínimo dois furos de ventilação 

opostos com diâmetro de 5mm e a distância do bico de 

5 a 6mm para favorecer a circulação do ar no rosto do 

bebê e prevenir irritações na pele causadas pelo 

acúmulo de saliva. 

E. Não precisa, obrigatoriamente, ter, argola, podendo 

possuir apenas uma saliência para que se possa puxar 

para estimular os exercícios de sucção ou para retirá-la 

da boca do bebê. 
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31- A população deve ser orientada quanto aos riscos do câncer 

de boca que inclui, EXCETO: 

 

A. Idade superior a 40 anos. 

B. Sexo feminino. 

C. Tabagistas e etilistas crônicos. 

D. Desnutridos e imunodeprimidos. 

E. Portadores de próteses mal ajustadas ou que sofram de 

outra irritação crônica da mucosa bucal. 

 

32- Sobre o atendimento ao idoso é INCORRETO afirmar: 

 

A. Ao preencher os dados cadastrais, preferencialmente, 

dirigir-se ao idoso e não ao acompanhante, que 

supostamente prestaria informações com maior 

agilidade. 

B. Demonstrar respeito e paciência. 

C. Não explicar detalhadamente as etapas do processo de 

atendimento como consulta, exames ou marcação de 

consultas especializadas. O idoso muitas vezes sente-

se impaciente com tudo isso. 

D. Abordar o idoso face a face para facilitar a leitura 

labial. O profissional, sempre que possível, deve evitar 

o uso da máscara clínica, neste momento. 

E. Exprimir-se com voz normal, grave, lentamente e 

articulando bem as palavras.  

 

33- Como representantes principais dos cimentos 

odontológicos, encontram-se, EXCETO: 

 

A. Cimentos de Óxido de Zinco e Eugenol. 

B. Cimento de Oxidato de Potássio. 

C. Cimentos de Policarboxilato de Zinco. 

D. Cimentos de Fosfato de Zinco. 

E. Cimentos de lonômero de Vidro. 

 

34- Sobre atenção clínica e pacientes com outras patologias é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. É imprescindível uma cuidadosa anamnese com ênfase 

especial à história médica, que deverá conter relatórios 

detalhados de exames e medicamentos que possam 

interferir ou mesmo impedir os procedimentos 

próprios da odontologia. 

B. Pacientes com diabetes e hipertensão arterial deverão 

estar sempre compensados durante o período do 

tratamento. 

C. Paciente com doença cardiovascular preferencialmente 

deve ser atendido logo de manhã, pois apresenta um 

maior risco de morte súbita no início da tarde. 

D. Doenças cárdio-pulmonares e hérnias de hiato 

requerem um cuidado especial com o posicionamento 

do paciente na cadeira. 

E. A perda de dentes não é um processo normal de 

envelhecimento, mas problemas de ordem sistêmica 

como a Doença de Alzheimer, artrites, câncer, diabetes 

e hipertensão em decorrência do uso de medicamentos 

que causam xerostomia, poderão levar à perda de 

dentes naturais do idoso. 

 

 

35- Sobre tuberculose é INCORRETO afirmar: 

 

A. É uma doença causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis, com período de incubação geralmente 

superior a 6 meses.  

B. Afeta, na maioria das vezes os pulmões, podendo 

entretanto, acometer outras regiões, como os rins, os 

gânglios, os ossos, o sistema nervoso central, a mucosa 

bucal, entre outros. 

C. A transmissão mais comum é a via secreção 

nasofaríngea eliminada pela tosse, que lança no meio 

ambiente gotículas contendo o bacilo. 

D. Os indivíduos portadores podem eliminar o bacilo por 

tempo superior a 15 dias, mesmo após a administração 

precoce da terapêutica indicada. 

E. A vida extracorpórea do M. tuberculosis é de várias 

semanas em superfícies secas e em temperatura 

ambiente de 32º C. 

 

36- O período de incubação do vírus causador do sarampo 

(Paramyxovírus) é de: 

 

A. 30 dias, com variação de 10 a 40 dias. 

B. 20 dias, com variação de 15 a 30 dias. 

C. 10 dias, com variação de 7 a 18 dias. 

D. 5 dias, com variação de 3 a 7 dias. 

E. 3 dias, com variação de 5 a 12 dias. 

 

37- No odontograma, para o dente hígido é utilizado que 

código? 

 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

E. 4 

 

38- É uma cor que é bem indicada para a sala clínica na sala de 

recepção: 

 

A. Verde (em tom pastel) 

B. Branco gelo 

C. Branco neve 

D. Rosa 

E. Laranja 

 

39- O ACD, para poder desempenhar adequadamente suas 

funções durante a instrumentação e ter completa visualização 

do campo operatório, deve sentar-se de __________ que o 

operador, fazendo o apoio para os pés em plataforma ou aro do 

mocho. 

 

A. 5 a 10cm mais elevado. 

B. 5 a 10cm mais baixo. 

C. 10 a 15 cm mais elevado. 

D. 10 a 15cm mais baixo. 

E. 15 a 30cm mais elevado. 
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40- O auxiliar segura na extremidade oposta à parte ativa os 

seguintes instrumentos: 

 

A. Pinça ou seringa tríplice. 

B. Fórceps ou tesoura. 

C. Seringa tríplice ou tesoura. 

D. Sonda ou espelho. 

E. Fórceps ou sonda. 

 

 


