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Oração de um órfão 
 
Papai Noel, você que não se atrasa 
Na visita anual que faz à Terra 
Vê se faz voltar à minha casa 
O meu papai que foi brigar na guerra 
 
Vê se você, que pode mais que a gente 
E que tem uma força sem igual 
Me pode dar agora esse presente 
Nessa noite milagrosa do Natal 
 
Ele partiu numa noite estranha 
Que da lembrança nunca mais me sai 
Disse que ia brigar na Alemanha 
E desde então, não vejo mais o meu papai 
 
Ele escrevia sempre 
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar 
“Eu voltarei em breve” dizia 
“A guerra está prestes a acabar” 
 
Depois passaram meses e muitos dias 
Notícia alguma de meu papai não veio 
E mamãe, na maior das agonias, 
Esperava a mensagem do correio 
 
Nada vinha, o silêncio era completo 
E a razão até agora eu não sei bem 
Mamãe passou a se vestir de preto 
E nunca mais sorriu para ninguém 
 
Até que enfim, com a última batalha 
Só de lembrar o coração me dói 
O correio nos trouxe uma medalha 
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i" 
 
Eu que tenho o coração feito em brasa 
Nessa noite em que pedir-te venho 
Todos tem o seu papai dentro de casa 
Só eu, Papai Noel, é que não tenho 
 
Por que Papai Noel 
Essas coisas que na alma me corrói 
Se os heróis não voltam para casa 
Será que vale a pena ser herói? 
 
Papai Noel meu santo e bom paizinho 
Meu coração te pede sem revolta 
Eu sei que você vai dar um jeitinho 
E mandar o meu papai de volta. 
http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html 

 
1) Pode-se concluir do texto que: 
 
A) O sinal indicativo de crase em “Na visita anual que 
faz à Terra”. Ocorre de forma obrigatória como em 
“Os marinheiros voltaram à terra”; 

B) A elipse do pronome possesivo em “Vê se faz vol-
tar à minha casa” resulta na supressão do acento gra-
ve; 
C) As expressões “a gente” e “me pode” presentes na 
segunda estrofe denotam uma linguagem típica for-
mal; 
D) Ao afirmar “Nessa noite milagrosa do Natal” o pro-
nome demonstrativo indica que é a noite em que o 
menino está; 
E) Estranha é classificada sintaticamente como predi-
cativo do sujeito em:  Ele partiu numa noite estranha.” 
 
2) A alternativa CORRETA encontra-se em: 
 
A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe deno-
tam a conclusão do tempo passado; 
B) Em “Eu voltarei em breve”, percebe-se a correla-
ção verbal do futuro com o passado; 
C) A inclusão do acento indicativo da crase em “Está 
prestes a acabar” denota uma conjuntura gramatical 
normativa; 
D) A substituição das vírgulas em “E mamãe, na mai-
or das agonias,” por travessões deixa o enunciado de 
acordo com vigência gramatical; 
E) A substituição do porquê em “Por que Papai Noel” 
por “por qual razão” caracteriza um desvio em relação 
à norma culta da língua. 
 
3) Não se verifica no texto: 
 
A) Organização em versos; 
B) Presença de estrofes; 
C) Vocabulário esotérico; 
D) Sonoridade e rimas; 
E) Sentimentalismo. 
 
4) A cerca das charges abaixo se conclui que: 
 

CHARGE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
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I. Em “ senhoras e senhores” há uma classificação de 
um vocativo. O que ocorre em  “Papai Noel”. 
II. A substituição do verbo presente na segunda char-
ge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes 
gramaticais. 
III. A única locução verbal presente nas duas charges, 
é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infini-
tivo. 
IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Am-
bas, dia primeiro. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) II e IV; 
D) II e III; 
E) I e III. 
 
5) Sabe-se que é característica da charge: 
 
A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando 
uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade 
beleza artística; 
B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimen-
tos sociais e políticos; 
C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa 
com uma linguagem simples direta e acessível; 
D) São imagens que transmitem o exagero das      
características físicas a fim de denotar a comicidade; 
E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra 
através da injunção os aspectos sociais e culturais. 
 

 
O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE 

 
Estamos na época dos trotes em calouros de universi-
dade, um ritual coletivo tão brasileirinho quanto o Car-
naval e a carnavalização da Justiça nas CPIs. 
O trote é medieval como a universidade e quase   
deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um 
meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, 
que o jovem estudante pertence mesmo a uma socie-
dade autoritária, violenta e de privilégio. 
Submissão e humilhação são a essência do rito, mas 
expressivas mesmo são suas formas: o calouro é 
muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasi-
leiro. A humilhação também faz parte da iniciação 
universitária americana, embora nesse caso o rito 
marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivis-
mo e vivência de segredos de uma elite que se res-
sente da falta de aristocracia e de mistérios em sua 
sociedade ideologicamente igualitária e laica. 
De início, como em muito ritual, o jovem é descaracte-
rizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de la-
ma, até de porcarias excrementícias; raspam sua ca-
beça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente 
sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a 
marca do privilegiado universitário (são poucos e têm 
cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da 
marca suja e da violência. 

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colo-
cado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzi-
do pelas ruas, como se fazia com escravos, como a 
polícia faz com favelados. É jogado em fontes imun-
das, como garotos de rua. Deve esmolar para seu 
veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se 
do professor autoritário ao encenar sua raiva e des-
carregá-la no calouro, com o que a estupidez se re-
produz. 
Como universidade até outro dia era privilégio oligár-
quico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos   
arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitá-
rio  do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de inicia-
ção pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem 
legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam 
ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é 
punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, 
não: é tudo de propósito. 
 

 (Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo , 13/02/2006.) 

 
6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo,  está 
no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O 
mesmo acontece na alternativa: 
 
“Submissão e humilhação são a essência do rito” 
 
A) Os sapos saem da penumbra; 
B) Conversam pai e filho; 
C) Tu, ele  e teu pai são inteligentes; 
D) Carlinhos e Carla são lindos; 
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados. 
 
7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, 
pode ser substituída por outra locução que é: 
 
“De início, como em muito ritual, o jovem é descarac-
terizado e marcado fisicamente.” 
 
A) A princípio; 
B) Em tese; 
C) Em princípio; 
D) Inicialmente; 
E) De princípio. 
 
8) O emprego da vírgula em “No Brasil, é um meio” 
justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa: 
 
A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida 
adulta, que o jovem estudante pertence; 
B) Submissão e humilhação são a essência do rito, 
mas expressivas mesmo são suas formas; 
C) A humilhação também faz parte da iniciação uni-
versitária americana, embora nesse caso o rito mar-
que a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo; 
D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado 
e marcado fisicamente; 
E) Estamos na época dos trotes em calouros de uni-
versidade, um ritual coletivo. 
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9) A respeito do texto se conclui que: 
 
A) O sujeito do primeiro período é indeterminado; 
B) A colocação de um acento indicativo de crase em 
“obrigado a assumir” deixa a frase em congruência 
com as diretrizes gramaticais; 
C) A substituição da conjunção concessiva em 
“embora nesse caso o rito marque a entrada na ir-
mandade” por “desde que” deixa o enunciado com 
mesmo valor semântico; 
D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma 
elipse da preposição em, o que acarreta em uso colo-
quial da língua; 
E)  Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisica-
mente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias ex-
crementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se 
as causas de ações expressas nos parágrafos anteri-
ores. 
 
10) A respeito da charge abaixo se conclui que: 

I. A atitude do pai é coerente com suas palavras. 
II. A supressão da preposição depois de “ violência” 
obriga a colocação do acento indicativo de crase. 
III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da 
comicidade, sátira e veracidade. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II e III; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II; 
E) III. 
 
 

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida 
como: 
 
A) Gripe do frango; 
B) Gripe da vaca; 
C) Gripe aviária; 
D) Gripe suína; 
E) Gripe do boi. 
 
12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha: 
 
I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande 
do Norte. 
II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 
1737 a 1942. 
III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios. 
IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e IV; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 
13) Relacione: 
 
1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e 
o mar. 
2. Região alongada e rebaixada do relevo. 
3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e 
sem irregularidades. 
4. É uma grande área geográfica com pouca ou rara-
mente com nenhum tipo de variação de altitude. 
 
(    ) Depressão. 
(    ) Estuário. 
(    ) Vale. 
(    ) Planície. 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1 – 2 – 4 – 3; 
B) 2 – 4 – 3 – 1; 
C) 4 – 3 – 1 – 2; 
D) 1 – 3 – 4 – 2; 
E) 3 – 1 – 2 – 4. 
 
14) Foram ministros que deixaram o cargo no gover-
no de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias 
de irregularidades, EXCETO: 
 
A) Nelson Jobim; 
B) Pedro Novais; 
C) Guido Mantega; 
D) Wagner Rossi; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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E) Orlando Silva. 
 
15) Assinale a opção em que todos os países tiveram 
a queda de seus ditadores em 2011: 
 
A) Grécia, Tunísia e Síria; 
B) Iraque, Egito e Líbia; 
C) Palestina, Egito e Síria; 
D) Egito, Tunísia e Líbia; 
E) Irã, Tunísia e Egito. 
 
16) No ano de 1800, a capital brasileira era represen-
tada por: 
 
A) São Paulo; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Brasília; 
D) Salvador; 
E) Porto Seguro. 
 
17) Relacione os elementos às suas RESPECTIVAS  
cidades paraibanas: 
 
1. Cidade em que se comemora o Bode Rei. 
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia. 
3. Se destaca na produção e comércio de flores natu-
rais. 
4. Possui uma praça chamada “Praça do Cristo Re-
dentor”. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Ca-
baceiras; 
B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. 
Lucena; 
C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Ca-
baceiras. 
 
18) Assinale a opção em que os dois itens represen-
tam sítios arqueológicos do município de Pocinhos: 
 
A) Lagoa Salgada e Fazenda Cabeça do Boi; 
B) Fazenda Cabeça do Boi e Serra do Padre Bento; 
C) Rochedo da Sariema e Serra do Padre Bento; 
D) Lagoa Salgada e Serra do Padre Bento; 
E) Rochedo da Sariema e Fazenda Cabeça do Boi. 
 
19) Observe a bandeira do município de Pocinhos e 
responda CORRETAMENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

I. Os elementos dentro do triângulo representam: fé, 
economia e relevo. 
II. A disposição dos elementos em cada extremidade 
do triângulo representa as três principais atividades 
da cultura Pocinhense. 
III. Os três elementos dispostos dentro do triângulo 
são: um sisal, dois ramos de mamona e um cruzeiro. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e II; 
B) I; 
C) II e III; 
D) I e III; 
E) II. 
 
20) De acordo com o IBGE/PB de 2008, o município 
de Pocinhos pratica as seguintes culturas temporá-
rias, EXCETO: 
 
A) Batata-doce; 
B) Mandioca; 
C) Sisal; 
D) Algodão herbáceo; 
E) Milho. 

21) De acordo com a representação numérica dos 
dentes, o incisivo central superior direito, o canino 
inferior direito, o segundo pré-molar superior esquer-
do e o segundo molar inferior esquerdo representam 
os elementos dentários, RESPECTIVAMENTE: 
 
A) 11, 43, 25 e 37; 
B) 11, 33, 15 e 37; 
C) 21, 33, 15 e 47; 
D) 21, 43, 25 e 47; 
E) 11, 43, 25 e 47. 
 
22) Ao realizar o exame clínico numa criança de 7 
anos de idade, o cirurgião-dentista observou que os 
elementos dentários 54, 65 e 16 estavam com peque-
na lesão cariosa. Esses elementos dentários repre-
sentam os seguintes dentes, RESPECTIVAMENTE: 
 
A) Primeiro molar superior decíduo direito, Segundo 
molar superior decíduo esquerdo e Primeiro molar 
superior permanente direito; 
B) Primeiro pré-molar superior decíduo direito, Segun-
do pré-molar superior decíduo esquerdo e Primeiro 
molar superior decíduo direito; 
C) Primeiro pré-molar superior direito, Segundo pré-
molar superior esquerdo e Primeiro molar decíduo 
direito; 
D) Primeiro molar superior decíduo esquerdo, Segun-
do molar superior decíduo direito e Primeiro molar 
superior permanente esquerdo; 
E) Primeiro molar superior decíduo direito, Segundo 
molar superior decíduo esquerdo e Terceiro molar 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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superior decíduo direito. 
 
23) A dentição decídua, dentição de leite ou dentição 
temporária, é o primeiro conjunto de dentes que apa-
recem na boca do ser humano. Essa dentição é com-
posta por 20 dentes decíduos. Qual a forma de distri-
buição dos 20 dentes decíduos quanto à anatomia: 
 
A) 4 incisivos, 4 caninos, 4 pré-molares e 8 molares; 
B) 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares; 
C) 8 incisivos, 4 caninos, 4 pré-molares e 4 molares; 
D) 4 incisivos, 4 pré-molares e 8 molares; 
E) 8 incisivos, 4 pré-molares e 8 molares. 
 
24) Quais os elementos dentários que não podem ser 
encontrados numa criança com 5 anos de idade e 
dentição decídua completa: 
 
A) Apenas os terceiros molares; 
B) Pré-molares e terceiros molares; 
C) Apenas os pré-molares; 
D) Molares com tubérculo de Carabelli; 
E) Segundos molares. 
 
25) Para uma boa e correta restauração com amálga-
ma de prata são utilizados os seguintes instrumentais, 
EXCETO: 
 
A) Esculpidores; 
B) Porta amálgama; 
C) Elevadores;  
D) Condensadores; 
E) Brunidores. 
 
26) Um dos objetivos da odontologia restauradora é a 
preservação dos tecidos dentários sadios assim como 
a recomposição do tecido perdido buscando, através 
do emprego de materiais adequados e técnicas bem 
conduzidas, evitar recidivas ou mesmo aparecimento 
de novas cáries. Diante disso, assinale a alternativa 
que NÃO apresenta um material restaurador odonto-
lógico: 
 
A) Amálgama de prata; 
B) Resina composta; 
C) Resina acrílica; 
D) Cimento de ionômero de vidro; 
E) Óxido de zinco e eugenol. 
 
27) Qual das alternativas abaixo descreve atividade 
que pode ser desenvolvida pelo Técnico em Higiene 
Bucal sob a supervisão do cirurgião-dentista: 
 
A) Restaurações definitivas em dentes permanentes; 
B) Anamnese e exame clínico; 
C) Prestar assistência de forma direta ou indireta ao 
paciente; 
D) Selecionar moldeiras e preparar modelos de ges-
so; 
E) Realizar isolamento do campo operatório. 
 

28) De acordo com a lei Nº 11.889, 24 de dezembro 
de 2008 que Regulamenta o exercício da profissão de 
Auxiliar em Saúde Bucal, é VEDADO ao THB: 
 
A) Desenvolver ações de promoção da saúde e pre-
venção de riscos ambientais e sanitários; 
B) Realizar em equipe levantamento de necessidades 
em saúde bucal; 
C) Adotar medidas de biossegurança visando o con-
trole de infecção; 
D) Realizar qualquer tipo de restauração na cavidade 
bucal; 
E) Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de 
saúde bucal. 
 
29) São exames radiográficos intrabucais bastante 
utilizados na Odontologia, EXCETO: 
 
A) Oclusal; 
B) Periapical pela técnica da bissetriz; 
C) Interproximal; 
D) Periapical pela técnica do paralelismo; 
E) Panorâmica. 
 
30) Uma ótima forma de prevenir infecção na clínica 
odontológica se dá através de: 
 
A) Uso de roupas brancas; 
B) Não atendimento a pacientes doentes; 
C) Utilizar sempre instrumental lavado com sabão; 
D) Atendimento rápido; 
E) Uso de equipamento de proteção individual.  
 
31) Uma criança com 5 anos de idade apresenta den-
tição decídua completa. A partir dos 6 anos, ocorre as 
primeiras mudanças na dentição, com as trocas dos 
incisivos e a erupção do primeiro molar permanente. 
Diante disso, quantos elementos dentários estão pre-
sentes numa dentição decídua completa: 
 
A) 20; 
B) 22; 
C) 26; 
D) 28; 
E) 32. 
 
32) A hepatite é uma doença caracterizada por uma 
inflamação do fígado. Pode apresentar diversas cau-
sas como as infecções por vírus, uso abusivo de álco-
ol, de certos medicamentos, de drogas, doenças he-
reditárias e autoimunes. São medidas eficazes de 
prevenção da hepatite, EXCETO: 
 
A) Usar sempre calçados fechados; 
B) Uso de água tratada ou fervida; 
C) Lavar bem os legumes, frutas e verduras; 
D) Uso de material de proteção por profissionais da 
saúde; 
E) Não compartilhar seringas e agulhas. 
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33) Em relação à gengivite, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Gengivite é uma inflamação da gengiva causada 
pelo acúmulo de placa bacteriana; 
B) Gengivite é o estágio moderado da doença da gen-
giva, sendo de difícil tratamento; 
C) Se a gengivite não for tratada, pode evoluir para 
uma periodontite e causar danos permanentes aos 
dentes; 
D) Os sintomas clássicos da gengivite são gengivas 
avermelhadas, inchadas e sensíveis que podem san-
grar durante a escovação; 
E) A correta escovação e uso apropriado do fio dental 
são formas de prevenção contra a gengivite. 
 
34) A cárie dental durante muito tempo foi e talvez 
ainda seja, tratada apenas no sentido mais estrito da 
palavra limitando-se o seu tratamento apenas à remo-
ção do tecido cariado e obturação da cavidade decor-
rente. Sobre a cárie dental é INCORRETO afirmar: 
 
A) A cárie é uma doença multifatorial, ou seja, para 
que ela ocorra, vários fatores precisam estar agindo 
simultaneamente; 
B) A cárie pode atingir qualquer dente. Contudo, a 
cárie não consegue se desenvolver na porção radicu-
lar do dente, atingindo exclusivamente a coroa; 
C) A doença cárie é resultante de alguns fatores co-
mo placa bacteriana, tempo em que o hospedeiro es-
tá submetido à placa e seus produtos agressores, 
condições sistêmicas do hospedeiro e sua dieta; 
D) A doença cárie quando não tratada pode causar a 
destruição dos dentes acometidos, podendo haver 
dor, sensibilidade, e em casos mais avançados a per-
da de dentes; 
E) A principal bactéria causadora da cárie dental é o 
Streptococcus mutans. 
 
35) Qual das alternativas NÃO está relacionada a 
uma forma de prevenção contra a cárie dental: 
 
A) Fluoretacão das águas; 
B) Uso de antissépticos bucais; 
C) Não utilizar copos e talheres contaminados; 
D) Escovar os dentes depois das refeições; 
E) Aplicação tópica de flúor. 
 
36) A respeito da Odontologia e do profissional que 
trabalha nessa área, pode-se AFIRMAR: 
 
I. Odontologia é a ciência voltada para o estudo e o 
tratamento dos dentes, da boca e dos ossos da face. 
II. O dentista cuida da saúde e da estética da boca. 
Restaura, extrai e limpa dentes, projeta e instala pró-
teses e realiza cirurgias. 
III. O dentista conscientiza e ensina como prevenir 
doenças da gengiva, da bochecha e da língua. 
IV. O cirurgião-dentista pode realizar cirurgias plásti-
cas na área envolvendo cabeça e pescoço. 
 
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I e II, apenas; 
B) I e III, apenas; 
C) I, II e III, apenas; 
D) II, III e IV, apenas; 
E) I, II, III e IV. 
 
37) Qual o instrumental mais apropriado para se fazer 
o descolamento da gengiva que está junto do dente 
antes de uma exodontia: 
 
A) Fórceps; 
B) Elevadores; 
C) Curetas; 
D) Sindesmótomos; 
E) Bisturi. 
 
38) Qual desses materiais odontológicos tem biocom-
patibilidade com a estrutura dentária e libera flúor: 
 
A) Amálgama; 
B) Resina composta; 
C) Óxido de zinco e eugenol; 
D) Cimento de ionômero de vidro; 
E) Alginato. 
 
39) Assinale a alternativa que constitui uma forma de 
controle mecânico da cárie dental: 
 
A) Colutórios; 
B) Água fluoretada; 
C) Flúor gel; 
D) Espuma fluoretada; 
E) Escovação.  
 
40) A exposição do germe dentário, durante o seu 
processo de formação, a altas concentrações do íon 
flúor pode provocar defeitos de mineralização do es-
malte, com severidade diretamente associada à quan-
tidade ingerida. Geralmente, o aspecto clínico é de 
manchas opacas no esmalte, em dentes homólogos, 
até regiões amareladas ou castanhas em casos de 
alterações mais grave. Como é denominada essa al-
teração que ocorre no esmalte dental: 
 
A) Amelogênese imperfeita; 
B) Cárie dental; 
C) Periodontite; 
D) Dentinogênese imperfeita; 
E) Fluorose dental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




