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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões de 01 a 04: 
 

Vista cansada 
Otto Lara Resende 

 
Acho que foi o Hemingway quem disse que 

olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última 
vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez 
foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela 
última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, 
de quem não crê que a vida continua, não admira que o 
Hemingway tenha acabado como acabou. 

Se eu morrer, morre comigo um certo modo de 
ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de 
ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. 
Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o que 
você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que 
nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta 
curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um 
vazio. 

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma 
porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no 
seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. 
Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo 
mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava 
sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe 
bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma 
correspondência. Um dia o porteiro cometeu a 
descortesia de falecer. 

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se 
vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o 
viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um 
dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, 
pode ser também que ninguém desse por sua ausência. 
O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há 
sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, 
não vemos. 

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem 
olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O 
poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, 
ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. 
Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às 
pampas. Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos. É 
por aí que se instala no coração o monstro da 
indiferença. 

Texto publicado no jornal “Folha de S. Paulo”, edição de 23 de 
fevereiro de 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Por termos a rotina de vermos todos os dias as 

mesmas coisas, já as olhamos sem prestarmos muita 
atenção; 

B) O narrador diz que tanto o poeta como a criança tem 
mais sensibilidade em ver que os homens; 

C) A indiferença é causada pelo fato de não prestarmos 
atenção no que vemos, de não enxergarmos as 
pessoas importantes na nossa vida; 

D) De tanto vermos as coisas, elas ficam registradas em 
nossa memória; 

E) Ver sem vê significa ver sem enxergar, sem prestar 
atenção no que vemos. 

 

QUESTÃO 02 

O gênero textual a qual pertence o texto lido é: 
 
A) Poema narrativo; 
B) Dissertativo; 
C) Crônica; 
D) Apólogo; 
E) Reportagem. 
 

QUESTÃO 03 

Marque a opção em que a palavra grifada das frases do 
texto possui maior número de letras que fonemas: 
 
A) “ Pela última ou pela primeira vez?”; 
B) “Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta.”; 
C) “Olhar de despedida, ...”; 
D) “Há pai que nunca viu o próprio filho.”; 
E) “O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem.”. 
 

QUESTÃO 04 

Em: “Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, 
disse o poeta” Analise as proposições: 
 
I. A palavra poeta exerce função sintática de sujeito; 
II. A primeira oração é subordinada adverbial 

condicional; 
III. O verbo dizer é transitivo direto e o objeto direto é a 

palavra poeta; 
IV. Comigo é classificado morfologicamente como 

pronome pessoal do caso oblíquo. 
 
Marque a opção correta: 
 
A) São verdadeiras, apenas as proposições  I, II e IV; 
B) São verdadeiras, apenas as proposições II, III e IV; 
C) São verdadeiras, apenas as proposições I e IV; 
D) Todas são verdadeiras; 
E) São verdadeiras, apenas as proposições  II e III 

somente. 
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QUESTÃO 05 

Marque a opção em que o sinal indicativo de crase é 
facultativo: 
 
A) “Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe 

às pampas.”; 
B) Entreguei os convites à Maria; 
C) “Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado 

ou uma correspondência.”; 
D) Voltei à casa de meus pais após muitos anos de 

ausência; 
E) A Gramática à qual nos referimos é muito boa. 
 

QUESTÃO 06 

Do texto abaixo, foram retirados alguns elementos 
coesivos, leia- o e marque a opção que completa 
corretamente os espaços, respectivamente esses 
elementos devem ter valores semânticos de oposição, 
alternância, conclusão e oposição: 
 
“Não sei mais escrever, perdi o jeito. -------------  já vi 
muita coisa no mundo. Uma delas, e não das menos 
dolorosas, é ter visto bocas se abrirem para dizer --------
--- talvez apenas balbuciar, e simplesmente não 
conseguirem. ------------ eu quereria às vezes dizer o que 
elas não puderam falar. Não sei mais escrever, porém o 
fato literário tornou-se aos poucos tão desimportante 
para mim que não saber escrever talvez seja exatamente 
o que me salvará da literatura. 
O que é que se tornou importante para mim? --------------
-----, o que quer que seja, é através da literatura que 
poderá talvez se manifestar.” 
“Até hoje eu por assim dizer não sabia que se pode não 
escrever. Gradualmente, gradualmente até que de 
repente a descoberta tímida: quem sabe, também eu já 
poderia não escrever. Como é infinitamente mais 
ambicioso. É quase inalcançável”. 

Clarice Lispector 

 
A) Quando;  ou;  Portanto; por conseguinte; 
B) Mas; ou; Então; No entanto; 
C) Logo; e; Então; Entretanto; 
D) Mas; e; Portanto; Logo; 
E) Quando; ou; No entanto; Entretanto. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que há erro na indicação do 
processo de formação da palavra destacada:  
 
A) Devemos crer em um amanhã  melhor para nós e 

nossos filhos. (derivação imprópria); 
B) Ele foi ferido por um objeto pontiagudo não 

identificado. (composição por justaposição); 
C) Podemos reutilizar alguns materiais para ajudar na 

sustentabilidade do planeta. (derivação prefixal); 
D) Consumir é importante, mas devemos evitar o 

consumismo exagerado. ( derivação sufixal); 
E) Infelizmente, apesar de sermos iguais, muitos se 

consideram melhores. (derivação prefixal e sufixal). 
 
 

QUESTÃO 08 

Assinale a opção em que não há erro quanto à 
concordância: 
 
A) Fazem meses que não sei notícias da minha família; 
B) Minhas férias é sempre um período de descanso; 
C) Aceita-se candidatos com qualquer perfil 

profissional; 
D) O almoço será servido meio-dia e meia; 
E) É proibido a entrada de animais no clube. 
 

QUESTÃO 09 

Marque o item em que não há erro quanto à pontuação: 
 
A) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? 

Queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa, como a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria de passagem, ter realmente 
tocado, no monumento. Sinceramente não sei o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”; 

B) “Quando comecei a escrever que desejava eu atingir? 
Queria escrever alguma coisa, que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como, a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria, de passagem, ter realmente 
tocado no monumento. Sinceramente não sei, o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas, inteiramente diferentes”; 

C) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? 
Queria escrever alguma coisa, que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como a lembrança, de um 
alto monumento, que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria de passagem, ter realmente 
tocado ,no monumento. Sinceramente não sei o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”; 

D) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir. 
Queria escrever, alguma coisa que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria de passagem ter realmente 
tocado no monumento. Sinceramente não sei, o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei, escrevendo coisas inteiramente diferentes”; 

E) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? 
Queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria, de passagem, ter realmente 
tocado no monumento. Sinceramente não sei o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”. 
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QUESTÃO 10 

Não ocorre erro de regência em: 
 
A) Pagaram todos os funcionários no dia certo; 
B) A cidade abandonada lembrava um cemitério; 
C) A empresa fornecia o produto que todos precisavam; 
D) Fazemos entrega  à domicílio; 
E) Prefiro mais viver sozinho do que mal acompanhado. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

O número que completa a série 8, 24, 40, 48, 64, 120, ___ 
é: 
 
A) 135; 
B) 136; 
C) 137; 
D) 138; 
E) 139. 

QUESTÃO 12 

Analise as proposições abaixo: 
 
I. m: “1.545.858 é um número divisível por 6 e 13 é um 

número primo”; 
II. n: “A maior parte do planeta terra é constituída por 

água e a maior parte da água existente no planeta 
terra é potável”; 

III. p: “No Estado do Ceará existem 181 municípios e o 
que apresenta maior população é Fortaleza. 

 
Os valores lógicos das proposições m, n e p são, 
respectivamente: 
 
A) V, F, F; 
B) V, V, V; 
C) F, F, F; 
D) F, F, V; 
E) V, V, F.  
 

QUESTÃO 13 

Na eleição para escolha do Conselho de Representantes 
de Classe de um colégio 13 (treze) candidatos se 
inscreveram para concorrer. Cada aluno deste colégio 
poderia votar em três candidatos, sendo um Presidente, 
um Tesoureiro e um Secretário. De quantas maneiras 
diferentes os 13 candidatos podem ser agrupados nos 
três cargos? 
 
A) 2.028; 
B) 1.331; 
C) 1.728; 
D) 2.197; 
E) 1.716. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 

O eleitorado do município de Sucupira cresceu 32% 
entre os anos de 2008 e 2010. De 2010 a 2012 houve 
uma redução de 19% no eleitorado. Comparando o 
eleitorado de 2012 com o de 2008, podemos dizer que 
houve: 
 
A) Crescimento de 13%; 
B) Não há informações suficientes para responder; 
C) Crescimento de 6,92%; 
D) Redução de 13%; 
E) Redução de 6,92%. 
 

QUESTÃO 15 

Na disputadíssima eleição para prefeito de Sucupira, 
além do Odorico Paraguaçu, também concorreram Zeca 
Diabo, Dirceu Borboleta, Nezinho do Jegue e Dirce 
Cajazeira. Sem nenhum esclarecimento sobre o processo 
eleitoral, alguns eleitores votaram em mais de um 
candidato ao mesmo tempo, tendo sido detectadas as 
seguintes situações: Todos os eleitores de Odorico 
Paraguaçu também votaram em Zeca Diabo, mas 
nenhum eleitor de Zeca Diabo votou em Dirceu 
Borboleta. Todos os eleitores de Nezinho do Jegue 
também votaram em Dirce, e alguns eleitores de Dirce 
também votaram em Dirceu Borboleta. Como nenhum 
eleitor de Dirce votou em Zeca Diabo, e como nenhum 
eleitor de Nezinho do Jegue votou em Dirceu Borboleta, 
então: 
 
A) Pelo menos um eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor 

de Zeca Diabo; 
B) Pelo menos um eleitor de Odorico Paraguaçu é eleitor 

de Dirceu Borboleta; 
C) Nenhum eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor de 

Odorico Paraguaçu; 
D) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 

Odorico Paraguaçu; 
E) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 

Nezinho do Jegue. 
 

Anotações 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Sobre a Ação Penal 470 – Mensalão, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

A) O Ministério Público Federal tomou conhecimento 
dos crimes quando foi divulgada na imprensa, em 
Maio de 2005,  filmagem em que o chefe do 
Departamento de Contratação e Administração de 
Material da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, Maurício Marinho, negociava propina com 
empresários interessados em participar de uma 
licitação dos Correios; 

B) Coube, entretanto, ao Deputado Federal Roberto 
Jefferson (PTB) revelar a existência de esquema de 
corrupção que envolvia a compra de votos de 
parlamentares no Congresso Nacional; 

C) Em Março de 2006, o então procurador-geral da 
República, Antônio Fernando Souza, denuncia 40 
pessoas ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos 
crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, 
corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato; 

D) A Ação Penal 470 – Mensalão tem como Relator o 
Ministro Joaquim Barbosa e como Revisor o Ministro 
Ricardo Lewandowiski; 

E) Dentre os crimes em julgamento na Ação Penal 470 
está o Peculato, definido como oferecer ou prometer 
vantagem indevida a servidor publico para fazer com 
que ele altere ou retarde um ato normal de seu cargo. 

 

QUESTÃO 17 

Veja o texto abaixo extraído da Wikipédia: 
 

“Os Jogos Paraolímpicos ou Paralímpicos são o maior 
evento esportivo mundial envolvendo pessoas com 
deficiência. Incluem atletas com deficiências físicas (de 
mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral), 
além de deficientes mentais. Realizados pela primeira 
vez em 1960 em Roma, Itália, têm sua origem em Stoke 
Mandeville, na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras 
competições esportivas para deficientes físicos, como 
forma de reabilitar militares atingidos na Segunda 
Guerra Mundial”. 
 

Sobre a participação do Brasil nas Paraolimpíadas, é 
CORRETO afirmar: 
 

A) Em 2012, em Londres, o Brasil foi o terceiro colocado, 
com 43 medalhas, sendo 21 de ouro, 14 de prata e 8 
de bronze; 

B) O nadador brasileiro Daniel Dias conquistou seis 
medalhas de ouro nas piscinas londrinas; 

C) O atleta brasileiro Tito Sena também foi destaque em 
Londres ao conquistar a medalha de ouro em esgrima 
em cadeira de rodas; 

D) Em 2008, em Barcelona, o Brasil ficou em 9 colocado 
na classificação geral; 

E) Outra modalidade em que o Brasil também se 
destacou nos jogos paraolímpicos de Londres, ao 
conquistar medalha de bronze, foi o futebol para 
cegos. 

QUESTÃO 18 

Sobre a crise econômica enfrentada pelos países da zona 
do euro, é CORRETO afirmar: 
 
A) A indisciplina fiscal e o descontrole das contas 

públicas em países da zona do euro, em particular na 
Grécia, arrastaram o bloco para uma crise financeira 
sem precedentes; 

B) Após a revelação de que os gregos maquiavam seu 
nível de endividamento, títulos soberanos de diversos 
países da zona do euro foram rebaixados pelas 
agências de risco, e a moeda comum caiu ao nível 
mais baixo em quatro anos; 

C) Para tirar a Grécia do buraco, União Europeia e FMI 
impõe um duro e impopular plano de austeridade, a 
que condicionam o socorro financeiro; 

D) Eliminar da zona do euro economias em recessão - 
mas de grande importância, como a Itália - resultaria 
em conflitos diplomáticos incalculáveis naquela 
região; 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 19 

Analise as afirmativas abaixo relacionadas à questão do 
aquecimento global: 
 
I. As emissões dos gases que provocam o efeito estufa 

aumentam quando as economias se expandem, mas 
não caem tão rapidamente quando chega a recessão; 

II. O declínio econômico (...) não leva a uma queda tão 
grande nas emissões se comparado à quantidade que 
o crescimento econômico provoca no aumento das 
emissões; 

III. A diferença pode ser explicada pela infraestrutura 
que surge durante épocas de crescimento econômico 
— novas casas, estradas ou fábricas — e que 
continua em uso durante a recessão. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) I e II, apenas; 
B) I e III, apenas; 
C) I, II e III; 
D) II e III, apenas; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 20 

Sobre a construção de uma Refinaria de Petróleo no 
Ceará, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O terreno onde será construída a refinaria Premium 

II está situado nas cidades de Trairi e Paraipaba, 
litoral do Estado; 

B) O lançamento da pedra fundamental do investimento 
ainda foi feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT); 

C) A previsão de entrada em operação era para 2017, 
com capacidade para processar 300 mil barris de 
petróleo por dia, produzindo diesel, gás de cozinha, 
querosene de aviação, nafta petroquímica e coque; 

D) Existe um impasse entre índios Anacés e o Governo 
do Estado sobre a desapropriação de terras, o que 
pode atrasar o andamento da obra. Com o conflito, o 
estado corre o risco de perder os investimentos da 
Petrobras para a construção da refinaria, avaliada em 
R$ 10 bilhões; 

E) A Petrobras iniciou, recentemente, negociação com o 
grupo GS Caltex, da Coreia do Sul, sobre a 
possibilidade de parceria para a construção da 
refinaria Premium II, no Ceará. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

O dente possui três partes:  
 
A) Raiz, tronco e coroa;  
B) Coroa, colo e raiz; 
C) Cabeça, polpa e cemento; 
D) Dentina; tronco e esmalte; 
E) Ligamento, cabeça, raiz. 
 

QUESTÃO 22 

Sabendo que os dentes podem possuir uma, duas ou três 
raízes, dependendo do grupo que eles pertencem, 
assinale a opção correta:  
 
A) Apenas os incisivos, caninos e 1° pré-molar inferior 

são unirradiculares;  
B) 1° pré-molar superior e inferior, e todos os molares 

inferiores são birradiculares; 
C) Todos os incisivos, caninos e 2° pré-molares, 1° pré-

molar inferior são unirradiculares; 
D) Todos os molares são trirradiculares; 
E) 1° e 2° pré-molares superiores são birradiculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

Existem duas técnicas radiográficas básicas de uso 
comum: cone longo ou técnica do ângulo reto e cone 
curto ou da bissetriz. Com base nessa afirmativa, 
assinale a opção incorreta:  
 
A) A técnica do cone curto direciona o feixe central 

perpendicularmente ao longo eixo do dente; 
B) O ângulo agudo da bissetriz acarreta alguma 

distorção que não é compensada pode induzir a um 
erro de interpretação;  

C) Na técnica da bissetriz, a incidência dos raios-x se faz 
sempre de forma direta à área de interesse e voltada 
aos ápices dentários ou região equivalente; 

D) O filme é mantido pelo dedo do paciente, polegar 
para os superiores e indicador para os inferiores, e 
sempre comprimindo o filme contra a superfície 
coronária de um elemento dentário, técnica cone 
curto; 

E) A técnica da bissetriz direciona o feixe central 
perpendicularmente a uma linha imaginária que 
divide ao meio o ângulo formado pelo longo eixo dos 
dentes e o plano do filme. 

 

QUESTÃO 24 

Quais materiais são imprescindíveis ter na hora de uma 
profilaxia profissional: 
 
A) Espelho bucal, pote Dappen, tiras de lixa e escova 

Robinson; 
B) Espátula de inserção de material, espelho bucal, pasta 

profilática e caneta baixa rotação; 
C) Espátula de inserção de material, fio dental, pinça 

para algodão e placa de vidro;  
D) Escova Robinson, espelho bucal, pasta profilática e 

pote Dappen; 
E) Pasta profilática, pinça para algodão, espátula de 

inserção de material e caneta de baixa rotação.  
 

QUESTÃO 25 

Sobre as infecções no consultório odontológico, marque 
a opção correta: 
 
A) A contaminação é a presença de microrganismos 

dentro de seres inanimados ou animados;  
B) A infecção cruzada ocorre somente quando existe 

uma fonte de infecção, isto é, pacientes que têm o 
agente infeccioso e a via de transmissão, como 
inalação e a inoculação; 

C) Infecção é a entrada de microrganismos em seres 
vivos, sua multiplicação e desenvolvimento de uma 
doença; 

D) Desinfecção é a eliminação dos microrganismos 
patogênicos de seres inanimados; abrange a 
destruição das formas vegetativas atingindo os 
esporos; 

E) A esterilização é a eliminação de algumas formas de 
vida, sendo utilizados meios físicos e químicos 
dependendo da composição e do material a ser 
esterilizado. 
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QUESTÃO 26 

É recomendado que os profissionais da Odontologia 
estejam com as seguintes vacinas atualizadas: 
 
A) Influenza, hepatite B, tríplice viral, pneumococo, BCG-

I D e dupla tipo adulto; 
B) Hepatite B, dupla tipo adulto, sarampo, caxumba e 

rubéola e coqueluche; 
C) Caxumba, rubéola, sarampo, tétano e difteria e 

malária; 
D) Hepatite B, coqueluche, catapora e malária; 
E) Febre amarela, malária, hepatite B, antirrábica e 

tétano. 
 

QUESTÃO 27 

Constitui infração ética, segundo o código de ética 
odontológica aprovado pela Resolução CFO-118/2012: 
 
A) Assumir responsabilidade pelos atos praticados, 

ainda que estes tenham sido solicitados ou 
consentidos pelo paciente ou seu responsável; 

B) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das 
instituições em que trabalhe, quando as julgar 
indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais 
ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos 
órgãos competentes; 

C) Abster-se da prática de atos que impliquem 
mercantilização da Odontologia ou sua má 
conceituação; 

D) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público 
ou privado onde as condições de trabalho não sejam 
dignas, seguras e salubres; 

E) Executar ou propor tratamento desnecessário ou 
para o qual não esteja capacitado. 

 

QUESTÃO 28 

Quanto à organização dos materiais odontológicos, 
marque a opção correta: 
 
A) Materiais a base de eugenol e resinas devem ser 

mantidos juntos; 
B) Ceras e materiais voláteis podem ser armazenados 

tanto em locais frios como próximos à fonte de calor; 
C) Ionômeros de vidro podem ser estocados em locais 

que recebem luz solar direta e indireta; 
D) Evitar empilhar materiais diferentes em gavetas; 
E) Organizar pensando na facilidade de visualização, 

independente das características dos materiais. 
 

QUESTÃO 29 

Existem dois tipos diferentes de alginato comercializado 
pela maioria dos fabricantes. A distinção entre os dois é 
o tempo necessário para que o material geleifique. O 
material de presa regular e de presa rápida geleifica 
respectivamente em aproximadamente: 
 
A) 1 minuto e 20 segundos; 
B) 2 minutos e 40 segundos; 
C) 3 minutos e 90 segundos; 
D) 4 minutos e 50 segundos; 
E) 4 minutos e 90 segundos. 

QUESTÃO 30 

A quantidade de flúor adquirida após as aplicações 
tópicas pode ser afetada por alguns fatores relativos ao 
dente e aos procedimentos. Marque a opção correta: 
 
I. Quanto mais jovem o dente, maior sua capacidade de 

absorver flúor; 
II. Dentes com defeito de estrutura, tais como 

porosidades, lesões cariosas, cáries incipientes, 
hipomineralização, adquirem quantidades muito 
maiores de flúor que os com superfície sadia; 

III. A quantidade de flúor depositada no esmalte eleva-
se à medida que aumenta o tempo de duração do 
tratamento com flúor sobre a superfície do dente; 

 
A) Apenas I está correta; 
B) I e II estão corretas; 
C) II e III estão corretas; 
D) I e III estão corretas; 
E) I, II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 31 

Pela Resolução CFO-118/2012, constitui infração ética 
revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão do exercício de sua profissão. 
Porém, alguns casos são considerados justa causa, 
exceto: 
 
A) Notificação compulsória de doença; 
B) Revelação de fato sigiloso aos pais ou cônjuges; 
C) Perícia odontológica nos seus exatos limites; 
D) Estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais 

inscritos; 
E) Colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. 
 

QUESTÃO 32 

Algumas doenças virais apresentam entre outros 
sintomas clínicos, o acometimento bucal. Quais das 
opções abaixo não é uma doença viral que pode 
apresentar acometimento bucal: 
 
A) Vírus da herpes simples; 
B) Varicela; 
C) Mononucleose infecciosa; 
D) Vírus da imunodeficiência humana; 
E) Criptococose. 
 

QUESTÃO 33 

São estruturas do dente: 
 
A) Maxila, mandíbula, dentina, polpa e esmalte; 
B) Coroa, côndilo, masseter, raiz e tronco; 
C) Oclusal, distal, mesial, vestibular, troncular; 
D) Polpa, dentina, esmalte, cemento, ligamento 

periodontal; 
E) Zigomático, lacrimal, palatino, concha nasal e vômer. 
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QUESTÃO 34 

Os preceitos do Código de Ética Odontológico são de 
observância obrigatória e sua violação sujeitará o 
infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer 
para a infração, ainda que de forma indireta ou omissa, 
às seguintes penas previstas no artigo 18 da Lei nº. 
4.324, de 14 de abril de 1964, exceto: 
 
A) Advertência confidencial, em aviso reservado; 
B) Censura confidencial, em aviso reservado; 
C) Censura pública, em publicação oficial; 
D) Suspensão do exercício profissional até 90 (noventa) 

dias; 
E) Cassação do exercício profissional ad referendum do 

Conselho Federal. 
 

QUESTÃO 35 

É a parte mais interna do dente e se trata de um tecido 
conjuntivo frouxo que possui vasos e nervos e fica 
albergada dentro de uma cavidade interna do dente, 
localizada tanto na coroa como na raiz: 
 
A) Cemento; 
B) Colo; 
C) Polpa; 
D) Dentina; 
E) Esmalte. 
 

QUESTÃO 36 

Compete ao técnico em higiene dental, exceto: 
 
A) Responder pela administração de clínica; 
B) Fazer a tomada e revelação de radiografias intra-

orais; 
C) Realizar teste de vitalidade pulpar; 
D) Realizar a remoção de indutos, placas e cálculos 

supragengivais; 
E) Polir e esculpir restaurações. 
 

QUESTÃO 37 

Material de moldagem do grupo elástico hidrocolóide 
irreversível: 
 
A) Godiva; 
B) Agar; 
C) Gesso paris; 
D) Alginato; 
E) Pasta zinco enólica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

A Ergonomia, como ciência, é um conjunto de saberes 
multidisciplinares aplicados na organização da 
atividade laborativa e nos elementos que compõem o 
posto de trabalho, com o objetivo de se estabelecer um 
ambiente seguro, saudável e confortável, prevenindo 
agravos à saúde e contribuindo para a eficiência 
produtiva. Os seguintes requisitos devem ser 
respeitados na adoção de uma postura saudável para o 
trabalho sentado durante o atendimento odontológico, 
exceto: 
 
A) Os antebraços devem ficar levantados cerca de 40°; 
B) As costas devem permanecer apoiadas sobre a parte 

posterior dos ossos da bacia, a fim de manter a 
posição ereta; 

C) O tronco pode ser inclinado para frente, a partir da 
sua junção com o quadril, até um máximo de 10° a 
20°, mas inclinações para os lados/lateralmente e 
rotações devem ser evitadas; 

D) Sentar-se, no mocho, simetricamente ereto e o mais 
para trás possível, com o esterno levemente avançado 
e levantado e os músculos abdominais suavemente 
comprimidos;  

E) Posicionar o feixe de luz paralelo à direção de 
observação para obter iluminação livre de sombra. 

 

QUESTÃO 39 

Com relação aos tipos de cavidades, qual delas há o 
envolvimento do ângulo incisal de dentes anteriores: 
 
A) Cavidade tipo I; 
B) Cavidade tipo II; 
C) Cavidade tipo III; 
D) Cavidade tipo IV; 
E) Cavidade tipo V. 
 

QUESTÃO 40 

Proservação é: 
 
A) O acompanhamento após o tratamento odontológico; 
B) A preservação dos dentes, evitando exodontias 

desnecessárias; 
C) O tratamento cirúrgico e medicamentoso dos 

processos infecciosos bacterianos; 
D) A aplicação de frio após as primeiras 24 horas; 
E) A capacidade de gerar bacteremia após 

procedimentos cruentos. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 41 

É gerada por um episódio de hipotensão sistêmica 
usualmente autolimitante, caracterizado por 
bradicardia e vasodilatação periférica. O quadro é 
causado por uma resposta exagerada ou anormal a 
vários estímulos emocionais, como ansiedade excessiva, 
ou não emocionais, como fome, exaustão e ambiente 
quente: 
 
A) Angina pectoris; 
B) Síncope vasovagal; 
C) Anafilaxia; 
D) Anasarca; 
E) Transtorno obsessivo compulsivo – TOC. 
 

QUESTÃO 42 

Qual das atividades abaixo menos se relaciona com a 
especialidade de periodontia: 
 
A) Raspagem e alisamento radicular subgengival; 
B) Aumento de coroa clínica por retalho; 
C) Gengivectomia; 
D) Tunelização; 
E) Pulpectomia. 
 

QUESTÃO 43 

Sabendo-se que podemos classificar os instrumentais e 
materiais em críticos, semicríticos e não críticos com 
relação ao grau de contaminação, marque a opção 
correta: 
 
A) Os materiais e instrumentais não críticos devem ser 

obrigatoriamente esterilizados; 
B) Todos os instrumentais críticos, após contato com 

sangue devem ser descartados; 
C) Os instrumentais semicríticos nunca podem ser 

considerados críticos; 
D) Os materiais não críticos podem ser apenas 

desinfetados; 
E) O bisturi, tubetes de anestésicos, agulhas com fio de 

sutura podem ser reutilizados desde que passem por 
uma esterilização. 

 

QUESTÃO 44 

Um paciente após triagem foi observado que o mesmo 
apresentava lesão de furca grau III, este deve ser 
encaminhado então para um: 
 
A) Ortodontista; 
B) Endodontista; 
C) Periodontista; 
D) Protesista; 
E) Estomatologista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 

Com relação às penas e suas aplicações do Código de 
Ética Odontológico, são circunstâncias que podem 
agravar a pena, exceto: 
 
A) A reincidência; 
B) A prática com dolo; 
C) Qualquer forma de obstrução de processo; 
D) Perjúrio; 
E) Culpa concorrente da vítima. 
 

QUESTÃO 46 

Com relação às aplicações clínicas do cimento ionômero 
de vidro (CIV) modificados por resina, marque a opção 
incorreta: 
 
A) Podem ser empregados para preenchimento de 

pequenas cavidades; 
B) Material para reconstruções provisórias; 
C) Material restaurador e de cimentação; 
D) Como material restaurador, os CIV modificados por 

resina não são indicados para pequenas restaurações 
oclusais e proximais de pacientes com atividade 
cariogênica; 

E) Selante de fossas e fissuras. 
 

QUESTÃO 47 

Reveste a dentina coronária: 
 
A) Cemento; 
B) Colo; 
C) Polpa; 
D) Dentina; 
E) Esmalte. 
 

QUESTÃO 48 

Qual a droga de escolha para o tratamento de um 
choque anafilático onde houve comprometimento do 
sistema cardiovascular:  
 
A) Atropina; 
B) Ranitidina; 
C) Adrenalina; 
D) Amoxicilina; 
E) Aminofilina. 
 

QUESTÃO 49 

Sobre o amálgama, material utilizado em restaurações, 
marque a opção correta: 
 
A) De cor prateada, nunca foi muito utilizado na 

odontologia; 
B) Está proibido seu uso atualmente por ter chumbo em 

sua composição; 
C) Por ter mercúrio em sua composição, hoje é 

completamente contraindicado; 
D) Transparente, seu uso é cada vez maior devido à 

exigência estética dos pacientes; 
E) Pode ser usado em cavidades submetidas a esforços 

mastigatórios diretos. 
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QUESTÃO 50 

Numa triagem, o paciente deve ser encaminhado para 
um ortodontista se apresentar: 
 
A) Abscesso periapical; 
B) Mordida cruzada; 
C) Raiz do canino exposta; 
D) Pulpite; 
E) Alveolite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




