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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Notícia de Jornal 

Fernando Sabino 
 
      Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor 
branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em 
pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para 
finalmente morrer de fome.  
      Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância 
do Pronto Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar 
auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome.  
      Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou 
que o caso (morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em 
homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome.  
      O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico 
sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome.  
      Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um 
homem caído na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, 
um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros 
homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas 
horas todos passam, ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, 
desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam, e o homem 
continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e 
sem perdão.  
      Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que 
haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer 
de fome.  
      E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. 
Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais 
morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais 
puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para 
escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse 
de fome.  
      E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, 
no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, um 
homem morreu de fome. 
 
 
01.  Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do autor ao escrever esse texto. 
 
a) Criticar um fato absurdo e inaceitável da morte de um homem por inanição e a 

omissão das autoridades e da sociedade diante desse fato. 
b) Apresentar um fato absurdo: um homem que morreu de fome. 
c) Apresentar um fato inaceitável: as autoridades não cumprem seus deveres. 
d) Mostrar a falta de cidadania das pessoas que passam naquela rua. 
e) Criticar falta de sentimentos dos transeuntes 

 
02.  e a 
desculpa apresentada por uma autoridade para justificar sua omissão diante do fato 
retratado no texto. 
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a) Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. 

b) Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um 
marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. 

c) O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de fome) era da 
alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem de fome. 

d) E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no 
centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, um 
homem morreu de fome.  

e) As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. 
 
03. O narrador do texto se posiciona perante os fatos. Que sentimentos ele expressa? 
Assinale a alternativa que responde corretamente a questão. 
 
a) Ódio e vingança 
b) Respeito e satisfação  
c) Revolta e conformismo 
d) Indignação e inconformismo  
e) Indiferença e desamor 
 
04. odo de exprimir-  

Aurélio Buarque de Holanda  Dicionário da Língua Portuguesa.  
 

 
a)   
b)  ve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 

 
c)   
d)   
e)   
 
05.  
 
a) Dissertativo Descritivo 
b) Dissertativo 
c) Descritivo 
d) Dissertativo Argumentativo 
e) Narrativo  
 
06. No último quadrinho da tira, que expressão, de acordo com a variedade padrão, Helga 
deverá usar para responder a Hagar?  
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinale a alternativa que responde corretamente a pergunta; 

a) Muito obrigada. 
b) Muito obrigado. 
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c) Obrigadas. 
d) Obrigados. 
e) Todas estão corretas. 
 
07. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases, de acordo 
com as regências nominais próprias da variedade padrão. 
 

¶ A atitude do jogador é passível____ punição. 
¶ Vitor é muito hábil ____ computação gráfica. 
¶ Tenho que tomar cuidado _____ piratas e tubarões. 
¶ Ainda não estou apta _______ usar o computador. 
 

a)  de, para, em, a 
b)  por, com, com, em 
c)  de, em, com, para  
d)  a, em, em, com 
e)  por, em, com, em 
 
08. Assinale a alternativa em que a frase NÃO está de acordo com a gramática normativa, 
no que se refere à concordância verbal. 
 

a)  Vende-se beijos. 
b)  Há várias razões. 
c)  Existem razões para essa situação? 
d)  As esperanças do time era a Paula. 
e)  Faz dois dias que está com febre. 
 

se seu perfil é conservador, moderado ou dinâmico: se você é 
(Revista Classe, n. 95). 

No trecho acima, há um período composto por subordinação. Assinale a alternativa que 
classifica corretamente a oração subordinada destacada:  
 

a) Oração subordinada adverbial causal. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
e) Oração subordinada Adverbial condicional. 
 
10. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas na tira a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Por que, por que, Por que 
b) Porque, por quê, Por que 
c) Por quê, por quê, Por quê 
d) Por que, por quê, Por que  
e) Por quê, por que, Por quê 



Instituto Fecomércio  
de Pesquisas 
Econômicas e  
Sociais da Paraíba 

Serviço Social do Comércio  Sesc 
Seleção Pública de Pessoal 2009 

 

Cargo: 13 Auxiliar de Saude Bucal / Nível Médio 
 

 

 

                                                                                               Página  
 

4 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

11. O processo pelo qual ocorre a destruição de todos os microrganismos, incluindo 
os esporos é chamado de  
 
a) esterilização. 
b) assepsia. 
c) desinfecção. 
d) anti-sepsia. 
e) lavagem. 
 
12. O uso de vacinas pela equipe odontológica é de fundamental importância. 
Algumas das vacinas mais importantes na atividade desses profissionais são contra  
 
a) tétano, hepatite B, HIV. 
b) tétano, hepatite B, influenza. 
c) influenza, tétano, herpes. 
d) hepatite C, herpes, tétano . 
e) influenza, HIV, hepatite A e B. 
 
13. O simples ato de lavar as mãos deve ser um hábito da equipe odontológica. NÃO 
consiste etapa da seqüência de lavagem das mãos, esfregar:  
 
a) pulso, antebraço e cotovelo, enxaguando no sentido das pontas dos dedos para o 

cotovelo. 
b) a palma de uma mão contra o dorso da outra e vice-versa. 
c) as pontas dos dedos, sempre com unhas curtas. 
d) a região de membrana interdigital de todos os dedos. 
e) as mãos, palma contra palma, com o cuidado de lavar também os anéis e unhas, 

sendo dispensável o uso de qualquer produto químico. 
 
14. Em relação ao manejo do lixo do consultório odontológico, é correto afirmar:  
 
a) o lixo contaminado deve ser acondicionado em sacos de lixo especiais e recolhido 

com o lixo comum. 
b) o lixo pérfuro-cortante deve ser acondicionado em recipiente rígido com tampa 

vedável. 
c) as agulhas e instrumentos cortantes devem ser recolhidos no lixo contaminado. 
d) o saco do lixo contaminado só deverá ser recolhido quando estiver completamente 

cheio. 
e) as agulhas só deverão ser desprezadas após reencapadas. 
 
15. No consultório odontológico, são instrumentos classificados como críticos, semi-
críticos e não críticos, respectivamente  
 
a) os que penetram a mucosa bucal. os que tocam a mucosa, porém sem penetrá-la. os 

que tocam a pele íntegra. 
b) os que permitem a execução de movimentos do tipo 1.os que permitem os do tipo 2. 

os que permitem os do tipo 3.  
c) os que se encontram no espaço máximo de pega. os que estão no espaço mínimo de 

pega. os que estão no espaço ideal de pega. 
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d) os que estão na zona do operador. os que estão na zona do assistente. os que estão 
na zona estática. 

e) os que devem ser lavados. os que devem ser desinfectados. os que devem ser 
esterilizados. 

 
16. Os elementos 73 e 74 deverão ser sucedidos pelos dentes permanentes:  
 
a) 43 e 44. 
b) 83 e 84. 
c) 33 e 34. 
d) 63 e 64. 
e) 13 e 14. 
 
17. Marque a alternativa que completa a frase corretamente. O ________________ é o 
elemento dentário que apresenta em sua face lingual o Tubérculo de Carabelli.  
 
a) primeiro molar inferior. 
b) primeiro molar superior. 
c) canino superior. 
d) canino inferior. 
e) terceiro molar superior. 
 
18. São faces dos elementos dentários:  
 
a) mesial, oclusal, lingual. 
b) vestibular, mesial, axial. 
c) lingual, oclusal, interprismática. 
d) intermaxilar, mesial, distal. 
e) vestibular, axial, lingual. 
 
19. O incisivo central inferior esquerdo e o primeiro pré-molar superior direito recebem, 
respectivamente, como notação dentária de dois dígitos:  
 
a) 32 e 14. 
b) 41 e 24. 
c) 31 e 15. 
d) 31 e 14. 
e) 31 e 16. 
 
20. Ao erupcionar, o elemento 45 estará sucedendo o:  
 
a) segundo pré-molar decíduo inferior direito. 
b) segundo molar decíduo inferior direito. 
c) primeiro molar decíduo inferior direito. 
d) segundo molar decíduo inferior esquerdo. 
e) segundo pré-molar decíduo inferior esquerdo. 
 
21. A eminência linear que une cúspides, interrompendo um sulco principal é chamada de  
 
a) ponte de esmalte. 
b) crista marginal. 



Instituto Fecomércio  
de Pesquisas 
Econômicas e  
Sociais da Paraíba 

Serviço Social do Comércio  Sesc 
Seleção Pública de Pessoal 2009 

 

Cargo: 13 Auxiliar de Saude Bucal / Nível Médio 
 

 

 

                                                                                               Página  
 

6 

c) cíngulo. 
d) tubérculo. 
e) aresta. 
 
22. Quanto à aplicação clínica dos Cimentos de Ionômero de Vidro pode-se afirmar que  
 
a) o pó deve ser incorporado ao líquido num único movimento e com espatulação 

vigorosa. 
b) são sempre fotoativados. 
c) são amplamente utilizados em restaurações de dentes permanentes. 
d) são altamente resistentes às forças mastigatórias. 
e) quando necessário, o preparo da superfície dental é realizado com ácido poliacrílico. 
 
23. São materiais dentários indicados no tratamento de pacientes com alto risco à cárie:  
 
a) cimentos de fosfato de zinco. 
b) cimentos de óxido de zinco. 
c) cimentos de ionômero de vidro. 
d) cimentos de hidróxido de cálcio. 
e) cimentos de policarboxilato de zinco. 
 
24. Com relação aos materiais dentários restauradores, é correto afirmar que:  
 
a) deve-se parar imediatamente a escultura quando o amálgama apresentar resistência 

. 
b) reduzir as microporosidades, infiltrações e excesso de mercúrio são funções da 

brunidura pré-escultura do amálgama.  
c) o amálgama deve ser inserido na cavidade em porção única, com o porta-amálgama. 
d) a condensação do amálgama deve ser realizada com condensadores de maior 

diâmetro, seguindo-se para os de menores diâmetros. 
e) a seqüência de uso das borrachas abrasivas no polimento do amálgama é verde, azul 

e marrom. 
 
25. Instrumentos com extremidade cortante semelhante a uma colher com finalidade de 
remover tecido dentinário cariado chamam-se são chamados de 
 
a) cinzéis. 
b) enxadas. 
c) curetas. 
d) machados. 
e) recortadores. 
 
26. As cores das limas endodônticas de número 15, 30 e 40 são, respectivamente 
 
a) branco, azul, preto. 
b) branco, vermelho, preto. 
c) amarelo, verde, preto. 
d) amarelo, azul, verde. 
e) branco, vermelho, verde. 
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27. Alavancas, fórceps, lima para osso e pinças hemostáticas são instrumentais 
característicos de 
 
a) periodontia. 
b) endodontia. 
c) cirurgia buco-maxilo-facial. 
d) prótese dentária. 
e) dentística. 
 
28. São fatores determinantes para o desenvolvimento de lesões de cárie, EXCETO:  
 
a) fator tempo. 
b) hospedeiro suscetível. 
c) microrganismos específicos. 
d) alta frequência de dieta cariogênica. 
e) maus hábitos como tabagismo. 
 
29. Assinale a alternativa que apresenta o valor do pH crítico para o desenvolvimento da 
cárie (desmineralização da superfície dental):  
 
a) 5,0. 
b) 5,5. 
c) 4,5. 
d) 4,0. 
e) 7,0. 
 
30. Perda de inserção, perda óssea, gengiva edematosa e mobilidade dentária são sinais 
de 
 
a) doença periodontal. 
b) cárie. 
c) fissuras labiopalatais. 
d) câncer bucal. 
e) fluorose dentária. 
 
31. NÃO consiste em uma técnica de escovação: 
 
a) Fones 
b) Bass 
c) Stillman 
d) Kerr  
e) Charters 
 
32. Recomenda-se que as escovas dentais apresentem preferencialmente: 
 
a) limpador de língua e bochechas. 
b) cabeça pequena com cerdas macias e na mesma altura. 
c) cerdas com pontas superfinas e flexíveis. 
d) cabo emborrachado e angulado. 
e) cerdas polidoras de borracha. 
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33. São escovas utilizadas para a higiene bucal realizada pelo próprio paciente, EXCETO:  
 
a) escova unitufo.  
b) escova interdental. 
c) escova de Robinson. 
d) escova elétrica. 
e) escova bitufo. 
 
34. Assinale a alternativa que responde a pergunta de forma correta.  
Como é denominado o movimento executado pelo paciente na técnica de escovação de 
Fones?  
 
a) Ântero-posterior ou circular com as cerdas nos espaços interdentais. 
b) Pequenos movimentos vibratórios nas faces vestibulares, palatinas e linguais. 
c) Vibratório, deslizando com movimentos de varredura da gengiva à face incisal/oclusal. 
d) Ântero-posterior com deslizamento desde a gengiva na direção da coroa. 
e) Circular na face vestibular de todos os dentes em posição topo a topo. 
 
35. São responsáveis pela educação em saúde do paciente no consultório odontológico:  
 
a) CD, APD, TPD. 
b) CD, ASB, TSB. 
c) ASB, TSB, APD. 
d) ASB, TSB, TPD. 
e) CD, ASB, APD. 
 
36. Para se atingir resultado satisfatório no processo de educação em saúde, com 
transformação de atitudes dos pacientes é, necessário contemplar os níveis:  
 
a) cognitivo, afetivo, psicomotor. 
b) psicológico, teórico, prático. 
c) prevenção, promoção, restauração. 
d) humanização, conscientização, controle. 
e) técnico, tecnológico, científico. 
 
37. São instrumentos educativos adequados ao processo de educação em saúde em 
Odontologia, EXCETO:  
 
a) álbum seriado. 
b) cartazes. 
c) restaurações. 
d) jogos. 
e) peças teatrais. 
 
38. Para que haja maior produção sem perda de tempo ou qualidade do trabalho 
executado é recomendado o trabalho a quatro mãos. São movimentos que são evitados 
pelo operador quando trabalha com ASB e/ou TSB, os movimentos:  
 
a) 2 e 4. 
b) 1,2 e 3. 
c) 1,3 e 5. 
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d) 4 e 5. 
e) 1 e 2. 
 
39. Quanto à manutenção do equipamento utilizado para esterilização no consultório 
odontológico, é correto afirmar que:  
 
a) deve-se lavar diariamente as bandejas, filtro e superfícies internas da autoclave com 

água e detergente neutro. 
b) deve-se lavar diariamente o sistema de descarga do fluxo de água da autoclave 

conforme indicação do fabricante. 
c) deve-se fazer a checagem semanal da temperatura interna da autoclave através de 

termômetro específico. 
d) deve-se verificar o nível de óleo do compressor diariamente. 
e) deve-se fechar a válvula de drenagem do ar e esgotar o filtro externo do compressor 

semanalmente. 
 
40. São componentes do registro (prontuário) odontológico do paciente que devem ser 
arquivados nos consultórios: 
 
a) ficha clínica, exames complementares e identificação do profissional. 
b) ficha clínica, modelos de gesso e identificação familiar. 
c) ficha clínica, modelos de gesso e recomendações pós-operatórias. 
d) ficha clínica, contrato de prestação de serviços e identificação do paciente. 
e) ficha clínica, modelos de gesso e exame clínico. 
 
 




