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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 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

11. Assinale a alternativa que completa a frase corretamente.  
______________ é um processo funcional e operacional de fundamental importância em 
serviços de saúde, não só por abordar medidas de Controle de Infecções para proteção 
da equipe de assistência e usuários em saúde, mas por ter um papel fundamental na 
redução geral de riscos à saúde e acidentes ocupacionais da população:  
 
a) Ergonomia 
b) Biossegurança  
c) Odontologia  
d) Manutenção  
e) Assistência 
 
12. Antes de uma cirurgia, ao se aplicar solução de clorexidina a 4% na face do paciente, 
está se realizando uma 
 
a) limpeza. 
b) desinfecção. 
c) assepsia. 
d) anti-sepsia. 
e) esterilização. 
 
13. São superfícies que devem ser protegidas por barreiras que são trocadas a cada 
paciente:  
 
a) botoneira da cadeira, alça do refletor, seringa tríplice. 
b) sugador, seringa carpule, cuspideira. 
c) seringa carpule, alça do refletor, superfície do equipo. 
d) botoneira da cadeira, seringa tríplice, estufa. 
e) alça do refletor, braço da cadeira, seringa carpule.  
 
14. De acordo com a classificação de Spaulding, é correto afirmar que 
 
a) os artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente são chamados de 

artigos críticos, sendo suficiente a realização da simples limpeza. 
b) os artigos destinados à penetração através das mucosas são chamados de artigos 

críticos, podendo requerer desinfecção ou esterilização. 
c) os artigos destinados ao contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras são 

chamados de artigos semi-críticos, podendo requerer desinfecção ou esterilização. 
d)os artigos destinados à penetração através das mucosas são chamados de artigos 

semi-críticos, que requerem esterilização. 
e) os artigos destinados ao contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras são 

chamados de artigos críticos, que requerem esterilização. 
 
15. Uma mesma substância química poderá atuar como um desinfetante em determinada 
situação, ou como um anti-séptico em outra situação distinta. Com base nesta afirmativa é 
correto afirmar que 
 
a) a substância será denominada desinfetante quando for utilizada em objetos 

inanimados, e anti-séptica quando utilizada em tecidos vivos.  
b) a substância será denominada desinfetante quando for utilizada em tecidos vivos, e 

anti-séptica quando utilizadas em objetos inanimados. 
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c) a substância será denominada anti-séptica quando for utilizada na forma de bochecho 
(colutório) e desinfetante quando utilizada na pele (tópico). 

d) a substância será denominada anti-séptica quando for utilizada na limpeza da pele 
(tópico) e desinfetante quando utilizada na forma de bochecho (colutório). 

e) a substância poderá ser denominada desinfetante quando utilizada na pele (tópico) ou 
quando utilizada na forma de bochecho (colutório). 

 
16. De acordo com o sistema de dois dígitos da Federação Dentária Internacional, os 
elementos dentários - 1º molar inferior direito, 2º pré-molar superior direito e o incisivo 
lateral superior esquerdo são representados por pelos dígitos 
 
a) 16, 15, 22. 
b) 16, 24, 22. 
c) 46, 15, 42. 
d) 46, 15, 22. 
e) 26, 14, 42. 
 
17. No tocante ao sistema de dois dígitos da FDI, os elementos 24 e 43 são sucessores, 
respectivamente, dos elementos dentários decíduos, denominados de: 
 
a) primeiro molar superior esquerdo e canino inferior direito. 
b) primeiro premolar superior esquerdo e canino inferior direito. 
c) primeiro molar superior direito e canino inferior esquerdo. 
d) primeiro premolar superior direito e incisivo lateral inferior esquerdo. 
e) primeiro molar superior esquerdo e primeiro pré-molar inferior esquerdo. 
 
18. Dente permanente que apresenta as cúspides mésio-lingual, disto-lingual, mésio-
vestibular, vestibular mediana e disto-vestibular, considerado o maior dente da boca é o 
 
a) primeiro molar superior. 
b) primeiro molar inferior. 
c) segundo molar superior. 
d) segundo molar inferior. 
e) terceiro molar inferior. 
 
19. Assinale a alternativa que responde a pergunta corretamente.  
Eliminação fisiológica dos dentes decíduos em consequência da reabsorção de suas 
raízes, antes de sua substituição pelos dentes permanentes é 
 
a) reabsorção externa. 
b) erupção. 
c) descamação. 
d) exfoliação. 
e) substituição. 
 
20. O esquema vacinal composto por uma série de três doses da vacina com intervalos 
de zero, um e seis meses representa a quimioprofilaxia contra:  
 
a) Influenza. 
b) Hepatite C. 
c) HIV. 
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d) Herpes. 
e) Hepatite B.   
 
21. São brocas multilaminadas e pontas diamantadas utilizadas para acabamento em 
restaurações: 
 
a) 2135F e 3118FF. 
b) 1031A e 1151AA. 
c) 2134 e 3139. 
d) 1090FF e 3120F. 
e) 2009A e 7296AA. 
 
22. Assinale a alternativa que apresenta instrumentos utilizados em Periodontia: 
 
a) seringa centrix, cureta, sonda WHO. 
b) calcador de Paiva, sonda WHO, foice. 
c) cureta, foice, bisturi de Kirkland. 
d) alveolótomo, alavanca reta, foice. 
e) espátula nº 7, sonda nº5, cureta.  
 
23. Para a exodontia do elemento 26 é utilizado o fórceps: 
 
a) 18 L. 
b) 18 R. 
c) 23. 
d) 68. 
e) 17. 
 
24. Reduzir as asperezas, regularizar as bordas e corrigir a oclusão de restaurações em 
amálgama são finalidades da etapa de: 
 
a) brunidura. 
b) escultura. 
c) acabamento e polimento. 
d) inserção. 
e) condensação. 
 
25. Em restaurações com Cimento de Ionômero de Vidro, a indicação para o preparo da 
superfície da cavidade é de: 
 
a) ácido poliacrílico.  
b) ácido fosfórico a 35 %. 
c) ácido fluorídrico.  
d) ácido carboxílico. 
e) ácido fosfórico a 25%. 
 
26. Que alternativa completa a frase corretamente?  
Os alginatos podem ser classificados em materiais hidrocolóides: 
 
a) reversíveis e anelásticos. 
b) reversíveis e elásticos. 
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c) irreversíveis e anelásticos. 
d) irreversíveis e elásticos.  
e) reversíveis e elastoméricos. 
 
27. Quanto à manipulação e uso dos cimentos de óxido de zinco, é correto afirmar que 
 
a) a espatulação deve ser realizada de forma delicada para não prejudicar o tempo de 

presa. 
b) o instrumental necessário é composto por espátula flexível e placa de vidro. 
c) se deve juntar aos poucos o pó ao líquido. 
d) o tempo de espatulação é de 5 minutos. 
e) a inserção do material deverá ser realizada através do uso da seringa centrix. 
 
28. Considerando a proteção contra a radiação ionizante, o exame radiográfico deve ser 
indicado 
 
a) individualmente, se contribuir para o diagnóstico e/ou plano de tratamento.  
b) indiscriminadamente para qualquer paciente, com exceção de gestantes. 
c) para pacientes em início de tratamento, radiografias periapicais de toda a boca. 
d) para todos os pacientes em fase final de tratamento. 
e) para todos os pacientes, independente da fase de tratamento. 
 
29. Assinale a alternativa que completa a frase corretamente.  
São agentes antimicrobianos indicados no controle químico do biofilme dental: 
 
a) detergentes, triclosan, antibióticos. 
b) clorexidina, fluoretos e abrasivos. 
c) triclosan, clorexidina, quaternários de amônia. 
d) abrasivos, antibióticos, anti-sépticos. 
e) fluoretos, detergentes, anti-sépticos. 
 
30. A execução de movimentos circulares na face vestibular de todos os dentes em 
posição topo a topo é inerente à técnica de escovação de 
 
a) Leonard. 
b) Bass. 
c) Stillman. 
d) Charters. 
e) Fones. 
 
31. Faz parte do condicionamento do paciente infantil quando da sua primeira ida ao 
consultório 
 
a) realizar contenção física desde o início do atendimento, mesmo que ainda não seja 

necessário para que a criança se acostume com a mesma. 
b) deixar instrumental visível na bancada para que o paciente perceba que já vai ser 

atendido e assim ganhar a confiança dele e de seu responsável. 
c) parar o atendimento sempre que a criança solicitar ou chorar, para não causar traumas 

na mesma. 
d) conquistar a confiança da criança e colocar o EPI na presença da mesma, explicando 

passo a passo a função de cada item.  
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e) em hipótese alguma permitir que o responsável pelo paciente se retire da sala de 
atendimento para que a criança não fique insegura. 

 
32. Em situações de emergência no consultório odontológico, é importante que seja 
verificada a pressão arterial do paciente. Nesse sentido, deve-se 
 
a) colocar o manguito a 3 centímetros da fossa cubital, com a bolsa inflável na face 

interna do braço. 
b) sentar o indivíduo com o braço estendido para frente ou para baixo e aferir sua 

pressão. 
c) inflar o manguito e depois esvaziá-lo lentamente com a saída do ar aberta 
d) ouvir a pressão diastólica e, por último, a sistólica. 
e) jamais dispensar o estetoscópio nesse procedimento. 
 
33. São eventos ou reações que podem ocorrer em casos de situações de emergência no 
consultório odontológico, EXCETO: 
 
a) hemorragias. 
b) estado de choque. 
c) convulsões. 
d) lipotímia. 
e) traumas. 
 
34. No tocante à administração e organização do consultório odontológico, NÃO é 
responsabilidade delegada pelo cirurgião-dentista ao pessoal auxiliar: 
 
a) registrar dos procedimentos realizados em ficha clínica. 
b) realizar o controle de estoque. 
c) efetuar orçamento para pacientes.  
d) realizar manutenção dos equipamentos do consultório. 
e) controlar a entrada e saída dos trabalhos protéticos. 
 
35. Segundo o Código de Ética Odontológica vigente, constitui um direito fundamental dos 
profissionais inscritos: 

 
a) Resguardar segredo profissional. 
b) Propagar segredo profissional. 
c) Assumir responsabilidade pelos atos praticados. 
d) Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente. 
e) Exercer a profissão, mantendo comportamento digno. 
 
36. Durante o exercício da Odontologia, a falta de observância das normas no 
relacionamento com os pacientes resultam em infrações éticas que podem ser alvos de 
processos junto ao Conselho Regional de Odontologia. Constitui conduta ética: 

 
a) aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional/paciente para obter 

vantagem física, emocional, financeira ou política. 
b) discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. 
c) comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício 

ilegal da Odontologia e que sejam de seu conhecimento. 
d) desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente. 
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e) revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do 
exercício de sua profissão. 

 
37. As radiografias de rotina utilizadas em Periodontia são: 
 
a) oclusal e tomografia. 
b) bite-wing e panorâmica. 
c) bite-wing e oclusal. 
d) bite-wing e periapical. 
e) periapical e oclusal. 

 
38. Considerando o equipamento odontológico como elemento de trabalho, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) a seringa tríplice é elemento da instrumentadora. 
b) a unidade suctora, inclusive a cuspideira é elemento do dentista. 
c) a cadeira odontológica é elemento do paciente. 
d) o mocho localizado à esquerda do paciente é elemento do dentista. 
e) tudo o que é utilizado para atendimento clínico é elemento do paciente.  

 
39. Para a obtenção de uma imagem radiográfica isométrica, a angulação vertical deve 
estar: 
 
a) paralelo ao longo eixo da bissetriz dente-filme. 
b) perpendicular ao longo eixo do dente. 
c) perpendicular ao longo eixo do filme. 
d) perpendicular ao longo eixo da bissetriz dente-filme. 
e) paralelo ao longo eixo do filme. 

 
40. O cíngulo, o tubérculo de Carabelli e a ponte de esmalte estão presentes, 
respectivamente, nos seguintes elementos dentários: 
 
a) canino superior, segundo molar superior, primeiro e segundo molares superiores. 
b) canino inferior, primeiro molar superior e primeiro e segundo pré-molares superiores. 
c) canino superior, primeiro molar superior e primeiro e segundo molares superiores. 
d) canino superior, terceiro molar superior, primeiro e segundo molares superiores. 
e) canino inferior, primeiro molar inferior e primeiro e segundo pré-molares superiores. 

 
 




