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LÍNGUA PORTUGUESA 
         
Leia o texto abaixo com atenção. 
 
 

Cidade de ontem e de hoje 
 

Em Lagoa da Prata, bela cidade situada a 217Km da capital mineira, me 
vejo hoje “na melhor da idade”, a refletir sobre a minha mocidade e a mocidade 
deste meu lar. 
 
    Os velhinhos de ontem costumavam, sobretudo nos fins da tarde, abrir as 
janelas das casas e ficar ali, as vezes com os cotovelos apoiados em almofadas, 
esperando que algo acontecesse: a aproximação de um desconhecido, uma 
correria de crianças, um cumprimento, uma conversa, o por do sol, a aparição 
da lua. 
 
    Eles se espantariam com as crianças e os jovens de hoje, que ligam o 
computador, abrem as janelas da Internet e navegam por um mundo de 
imagens, palavras e formas quase infinitas... 
 
   O homem continua sendo um bicho muito curioso. O mundo segue 
intrigando-o. 
 
   O que ninguém sabe é que o mundo ficou cada vez maior, ou menor. O 
que eu imagino é que os velhinhos viam muito pouca coisa, mas pensavam 
muito, sobre elas. As janelas do meu tempo foram substituídas pelas janelas da 
Internet e nesta, o homem vê coisas demais e passa de uma para outra quase 
sem se inteirar do que está vendo. 
 
   Mudou o tempo interior do homem, mudou seu jeito de olhar. Lagoa da 
Prata cresceu, no entanto ainda oferece aos turistas lindas imagens naturais de 
uma cidade que cresce com sabedoria e qualidade. Assim, o por do sol continua 
sendo aquele dos meus tempos de mocidade, que na certa encantava os 
velhinhos através de suas janelas não virtuais... 

Cristiano Calógeras. 
Com cortes, emendas e adaptações. 
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QUESTÃO 01 
 

Marque a alternativa CORRETA. 
De acordo com sua estruturação, o texto “Cidade de ontem e de hoje” apresenta 
como tema central: 
 

(A) O antigo hábito de ficar olhando tudo das janelas das casas. 
(B) O hábito moderno de ficar abrindo janelas na Internet. 
(C) A mudança na forma de olhar o mundo entre o passado e o presente. 
(D) As vantagens de se conhecer cada vez mais realidades virtuais. 
 

QUESTÃO 02 
 

Marque a alternativa CORRETA que demonstra que o autor explora uma 
relação de oposição entre os seguimentos apresentados abaixo:  
 

(A) Os velhinhos de ontem/as crianças e os jovens de hoje. 
(B) O homem curioso/o mundo intrigando-o 
(C) Nos fins da tarde/o por do sol. 
(D) O homem vê coisas demais/falta de interação com o que vê. 

 
 
QUESTÃO 03 
 

Marque a alternativa CORRETA. 
Ao transpor para a voz passiva, a frase: “O por do sol encantava os velhinhos,” 
obtém-se a forma verbal: 
 

(A) Era encantado. 
(B) Eram encantados. 
(C) Foram encantados. 
(D) Tinha sido encantado. 

 
 
QUESTÃO 04 
 

Observe os períodos abaixo. 
Marque a alternativa que possui oração subordinada adverbial concessiva. 
 

(A) É possível que você consiga navegar na Internet. 
(B) Ainda que a cidade cresça, não perderá o seu encantamento natural. 
(C) Se tudo correr bem, amanhã estaremos em Lagoa da Prata. 
(D) Conforme foi anunciado, a liquidação foi um sucesso. 
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QUESTÃO 05 
 
Marque a alternativa em que o uso da vírgula está empregado de forma 
CORRETA. 
 

(A) O mundo continua sendo, como talvez seja para sempre, um 
elemento intrigante para o homem . 

(B) O mundo continua, sendo como talvez seja para sempre, um 
elemento intrigante, para o homem; 

(C) O mundo, continua sendo como talvez seja para sempre um elemento 
intrigante para o homem. 

(D) O mundo continua sendo como, talvez seja para sempre, um 
elemento, intrigante para o homem. 

 
 
QUESTÃO 06 
 
Nas palavras: I. passatempo e II. sobretudo, observe como são compostas 
suas formações e marque a alternativa CORRETA.  
 

(A) I. justaposição – II. glutinação; 
(B) I. aglutinação – II. justaposição; 
(C) I. aglutinação – II. aglutinação; 
(D) I.justaposição – II. justaposição. 

 
 
QUESTÃO 07 
 
Marque a alternativa CORRETA. 
No período: “O homem continua sendo um bicho muito curioso, porque o 
mundo segue intrigando- o”, temos: 
 

(A) Oração subordinada adverbial causal; 
(B) Oração subordinada adverbial consecutiva; 
(C) Oração subordinada adverbial temporal; 
(D) Oração subordinada adverbial final. 
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QUESTÃO 08 
 

Complete as lacunas da frase abaixo e marque a alternativa CORRETA. 
 

Recomendo-lhe que só_______________ quando você _____________razões 
ponderáveis para controle do uso da Internet pelo seu filho. 
 

(A) intervisse – vir 
(B) intervinha – ver 
(C) intervenha – vir 
(D) intervenha – ver 

 
 
QUESTÃO 09 
 

Marque a alternativa CORRETA em que todas as palavras obedecem à mesma 
regra de acentuação. 
 

(A) xícara, esplêndido, álbum. 
(B) idólatra, vermífugo, fluído. 
(C) xícara, apólice, substituídas 
(D) esplêndido, xícara, sólido. 

 
 
QUESTÃO 10 
 

Com relação à formação do feminino de substantivos epicenos, marque a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) homem/mulher; 
(B) a criança/ a criança; 
(C) o crocodilo macho/ o crocodilo fêmea; 
(D) peru /perua. 
 

QUESTÃO 11 
 

Marque a alternativa CORRETA 

Na frase: “O mundo segue intrigando-o”, o termo em destaque pode ser 
substituído sem prejuízo ao sentido do texto por: 
 

(A) Mexericando. 
(B) Inimizando. 
(C) Interessando. 
(D) Desinteressando. 
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QUESTÃO 12 
 

Na frase: “Lagoa da Prata cresceu,” a palavra destacada apresenta 
respectivamente: 
 

(A) um dígrafo/ um hiato; 
(B) um dígrafo / um ditongo; 
(C) um hiato/ um ditongo; 
(D) um dígrafo / um dígrafo. 

 
 
QUESTÃO 13 
 

Marque a alternativa em que a frase possui um pronome possessivo em sua 
estruturação.  
 

(A) Eu me vejo hoje, na melhor idade. 
(B) O mundo segue, intrigando-o. 
(C) Fico a refletir sobre minha cidade... 
(D) Os velhinhos pensavam muito sobre elas... 

 
 
QUESTÃO 14 
 

Marque a alternativa que apresenta 2 palavras polissílabas, 1 palavra 
dissílaba e 1 palavra monossílaba, respectivamente: 
 

(A) Costumavam /computador / hoje / meu. 
(B) Costumavam / hoje / computador/ meu. 
(C) Hoje / meu / computador /costumavam. 
(D) Costumavam / computador / meu / hoje. 
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QUESTÃO 15 
 

Observe as frases abaixo. 
 

I- O mundo ficou cada vez maior ou menor. 
II- Como o homem vë sua cidade atualmente? 
III- O homem moderno não se inteira.... 
IV- E você ? Como vê o mundo virtual de hoje? 

 
Marque a alternativa CORRETA que apresenta frases interrogativas. 
 

(A) Nas frases I e III. 
(B) Nas frases I, II, IV. 
(C) Nas frases II e IV. 
(D) Nas frases I, II, III e IV. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 16 

 

As normas de biosegurança são universais, devendo ser adotadas no 
atendimento á todos pacientes. 
Marque a alternativa CORRETA 
 

(A) Os EPI – equipamentos de proteção individual devem estar 
disponibilizados apenas para o cirurgião-dentista ou para o protético. 

(B) Deve-se proceder a lavagem dos instrumentais contaminados antes 
da desinfecção prévia dos mesmos. 

(C) As pontas e seringas do equipo devem ser limpas apenas com sabão 
líquido. 

(D) A esterilização utilizando a autoclave é eficaz na eliminação de 
microorganismos  

 
QUESTÃO 17 
 

Marque a alternativa que NÃO consta na legislação do Conselho Federal de 
Odontologia como atribuições do THD. 

 
(A) Realizar ajustes oclusais com desgaste seletivo. 
(B) Realizar tomadas Radiográficas intra-bucais.  
(C) Manipular materiais de moldagem e produtos à base de gesso. 
(D) Participar de levantamentos epidemiológicos, bem como dos níveis 

de prevenção. 
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QUESTÃO 18 
 

Em relação a participação do THD na Equipe de Saúde Bucal do PSF, marque a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) O THD deve se dedicar apenas às atividades restauradoras devido à 
demanda acumulada. 

(B) È importante manter um distanciamento da  população adscrita. 
(C) É considerada modalidade II a equipe composta por 1 CD 1 ACD e 1 

THD. 
(D) É considerada modalidade I a equipe composta por 1 CD e 1 THD. 

 
 

QUESTÃO 19 
 

NÃO faz parte das atribuições do THD o desgaste de esmalte, dentina e tecidos 
gengivais, devido ao fato de: 
 

(A) Existir preconceitos sobre a atuação da profissão. 
(B) Serem consideradas tarefas irreversíveis. 
(C) Haver riscos de se desenvolver uma hemorragia ao se cortar as 

papilças gengivais. 
(D) Promover endocardite bacteriana. 

 
 
QUESTÃO 20 

 

Marque a alternativa INCORRETA 
 

São consideradas atribuições específicas do THD: 
 

(A) Realizar sob a supervisão do cirurgião dentista, procedimentos 
preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o atendimento 
clínico. 

(B) Realizar escovação supervisionada e prevenção de placa bacteriana. 
(C) Realizar a aplicação tópica de flúor. 
(D) Deixar de realizar a manutenção e conservação dos equipamentos 

odontológicos por ser esta uma atribuição do Auxiliar de Consultório 
Odontológico. 
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QUESTÃO 21 
 

Em relação à etiologia, desenvolvimento e prevenção da doença cárie dentária, 
marque a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Vários autores afirmam que a cárie é causada por ácidos produzidos 
pelos microorganismos da boca em presença de sacarose. 

(B) A cárie dentaria é uma doença multifatorial, sendo necessária a 
presença do hospedeiro, microorganismos, tempo e substrato. 

(C) Partindo da presença dos microrganismos, como agentes etiológicos 
hoje a teoria monocausal promove um amplo entendimento do 
processo saúde-doença da cárie. 

(D) O flúor presente nas águas de abastecimento público, tem se 
demonstrado eficaz na prevenção da cárie. 

 
QUESTÃO 22 
 
O processo de eliminação de vírus, fungos e formas vegetativas bacterianas, 
exceto seus esporos, é denominado: 
 

(A) assepsia. 
(B) antissepsia. 
(C) descontaminação. 
(D) desinfecção. 

 
 
QUESTÃO 23 
 

Marque a alternativa CORRETA. 
 

Após a realização da escultura, deve-se realizar a brunidura do amálgama, com 
a finalidade de: 
 

(A) Diminuir o conteúdo do mercúrio residual e sua evaporação. 
(B) Reduzir o grau de cristalização do amálgama. 
(C) Impedir a evaporação mercurial. 
(D) Aumentar a resistência do amálgama. 
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QUESTÃO 24 
 

Sobre a utilização dos EPIs ( Equipamentos de Proteção Individual) marque a 
alternativa INCORRETA. 
 

(A) O gorro deve cobrir os cabelos e orelhas. 
(B) As luvas estéreis devem ser usadas em todos os procedimentos 

clínicos. 
(C) Os óculos devem ser limpos com sabão solúvel. 
(D) A máscara deve ser utilizada em qualquer procedimento clínico intra-

bucal. 
 
 

QUESTÃO 25 
 

Sobre a utilização dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) é 
INCORRETO afirmar que: 
 

(A) A lavagem básica das mãos é feita com água e sabão líquido comum. 
(B) A lavagem cirúrgica das mãos é feita com água e sabão degermante. 
(C) A máscara de proteção deve ser trocada a cada turno de trabalho. 
(D) A máscara de fibra sintética tem maior filtração que a máscara de 

espuma. 
 
 
QUESTÃO 26 

 

Os acidentes com material perfuro-cortantes apresentam uma alta incidência na 
prática odontológica. Devem ser adotadas posturas e cuidados frente às 
agulhas utilizadas em odontologia. Marque a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE como devemos proceder em relação à agulha recém-
utilizada. 
 

(A) Reencape a agulha, para evitar acidentes perfurantes, e dispense em 
lixo hospitalar. 

(B) Reencape a agulha e dispense em lixo contundente. 
(C) Não reencape a agulha e dispense em lixo contundente. 
(D) Reencape a agulha e dispense em lixo infeccioso. 
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QUESTÃO 27 
 

A máscara é uma medida de proteção das vias aéreas frente aos 
microorganismos da cavidade bucal.  
 

Marque a alternativa CORRETA. 
 

(A) A máscara deve ser removida logo após o término do ato 
odontológico, imediatamente após a retirada das luvas e antes da 
lavagem das mãos. 

(B) Durante o procedimento, caso o uso da máscara torne embaçados os 
óculos de proteção, deve-se ajustá-la rápida e prontamente para que 
não haja prejuízo da continuidade do auxílio ao cirurgião-dentista. 

(C) Deve-se dar preferência às máscaras de pano, pois podem ser 
esterilizadas mais facilmente que as de polipropileno, trazendo 
segurança em relação à sua permeabilidade aos fluidos bucais. 

(D) Máscaras úmidas perdem o poder de filtração, permitindo a entrada 
de aerossóis bacterianos. Assim, deve-se tentar fazer sua troca a 
cada paciente atendido. 

 
 
QUESTÃO 28 
 

Marque a alternativa CORRETA. 
 

São considerados elementos da Bioética princípalista: 
 
 

(A) Autonomia, Beneficência, Não-maleficência e Justiça. 
(B) Autonomia, Beneficência, Descentralização e Justiça. 
(C) Desmonopolização, Igualdade, Descentralização e Maleficência. 
(D) Equidade, Descentralização, Justiça e Não-maleficência. 
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QUESTÃO 29 
 

Dentre os processos de prevenção da cárie dentária, marque a alternativa 
CORRETA. 
 

(A) O uso do flúor tem como princípio básico que: quanto maior a 
atividade de cárie, menos intensivo deve ser o tratamento, porém 
com pouca freqüência e concentração. 

(B) Dentro de uma perspectiva de manutenção de saúde bucal, mais do 
que tentar modificar o padrão de consumo do açúcar, deve-se proibir 
o seu uso, pois sem açúcar não tem cárie. 

(C) O uso de agentes químicos são ineficientes para o controle da placa 
bacteriana, devendo ser contra-indicados em situação de risco de 
cárie.   

(D) Todas as afirmativas acima estão incorretas. 
 
 
QUESTÃO 30 
 
Quando procedimentos altamente críticos são desenvolvidos, há necessidade 
do uso de aventais estéreis, sendo assim, marque a alternativa CORRETA. 
 

(A) Os aventais estéreis devem ser colocados antes de entrar no 
ambiente cirúrgico, para impedir a entrada de contaminação. 

(B) Deve-se dar preferência aos modelos de aventais estéreis cujo 
fechamento seja feito pelas costas. 

(C) A esterilização dos aventais deve ser feitas em papel kraft, com no 
máximo dois dias de antecedência ao ato cirúrgico. 

(D) Os aventais estéreis devem ser colocados imediatamente antes dos 
elementos acessórios, como gorro e óculos. 
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