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Cargo: Auxiliar de Dentista 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01, 02, 03, 04 e 05. 

Espionagem em massa 
 
É conhecida a sentença de François de La 

Rochefoucauld (1613-1680) segundo a qual "a hipocrisia é uma 
homenagem que o vício presta à virtude". A ideia pode se 
aplicar ao "affair" criado em torno das atividades de espionagem 
dos Estados Unidos -- reveladas por Edward Snowden, ex-
funcionário dos serviços secretos de seu país ora exilado na 
Rússia. 

Documentos estrategicamente vazados com vistas a 
criar constrangimentos e provocar a irritação internacional 
mostram que a bisbilhotice da Agência Nacional de Segurança 
não tem fronteiras. 

Tudo pode ser monitorado, de e-mails de cidadãos a 
ligações de celulares de chefes de governo -- pelo menos 35 
líderes mundiais, como noticiou o jornal britânico "The 
Guardian", teriam sido alvo de violações, entre os quais a 
presidente Dilma Rousseff e a chanceler alemã Angela Merkel. 

Seria preciso uma boa dose de ingenuidade para 
imaginar que nada disso existisse. A espionagem entre nações 
é uma prática milenar, largamente documentada. 

Mesmo segredos de polichinelo, no entanto, são 
capazes de causar estragos quando levados à luz do dia. Os 
efeitos dos vazamentos são multiplicados pela imagem de 
arrogância imperial que, não sem motivo, acompanha a maior 
potência do mundo contemporâneo. 

Diante do escândalo, não seria concebível que líderes 
de nações soberanas assumissem simplesmente uma atitude de 
resignação. Alguma resposta, simbólica ou inócua que seja, 
precisa ser dada. 

É o que se tem observado, tanto nas reprimendas 
retóricas dirigidas ao governo norte-americano quanto nas 
gestões da União Europeia (às quais se junta o governo 
brasileiro) para impor limites internacionais e obter de 
Washington verdadeiras mudanças nas práticas de inteligência. 

No papel de vilão, Barack Obama comporta-se como 
quem sabe que os outros fazem ou fariam igual se tivessem 
condições. Além do mais, sua prioridade é mostrar ao público 
doméstico que defende os interesses nacionais, com destaque 
para o combate ao terrorismo. 

Os documentos de Snowden até aqui conseguiram 
reforçar certo antiamericanismo difuso, criar empecilhos 
diplomáticos e atrapalhar negociações -- mas dificilmente irão 
muito além disso. 

                                                                                                                 
(Folha de S. Paulo - 26/10/2013) 

 
01. É correto afirmar sobre o texto que: 
I – Os documentos de Snowden foram escolhidos a dedo para 

serem divulgados. 
II – Infere-se que os Estados Unidos não mudarão sua política 

de espionagem. 
III – A espionagem entre nações existe há muito tempo. 
IV – A palavra “affair” foi usada de forma irônica pelo autor. 

Está correto o que se disse em 
a) I, II e III                                   
b) II, III e IV  
c) I, III e IV 
d) I, II, III e IV       

 
02. Em que tempo e modo está flexionada a expressão verbal 

em, “... 35 líderes mundiais teriam sido alvo de violações...” 
a) Pretérito perfeito do indicativo.                          
b) Pretérito imperfeito do indicativo.                      
c) Futuro do pretérito do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 

 

 

03. Em qual alternativa a oração em destaque é subordinada 

substantiva subjetiva? 
a) Documentos estrategicamente vazados mostram que a 

bisbilhotice da ANS não tem fronteiras. 
b) Diante do escândalo, não seria concebível que líderes de 

nações soberanas assumissem simplesmente uma atitude 
de resignação. 

c) Além do mais, sua prioridade é mostrar ao público doméstico 

que defende os interesses nacionais. 
d) ...”a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à 

virtude”.     
 
04. O trecho “teriam sido alvo de violações” refere-se a 
a) E-mails de cidadãos comuns. 
b) 35 líderes mundiais. 
c) Ligações de celulares. 
d) Dilma Rousseff e Angela Merkel. 

 
05. Em qual opção a vírgula foi usada para separar uma oração 

intercalada? 
a) Alguma resposta, simbólica ou inócua que seja, precisa ser 

dada. 
b)  ...Edward Snowden, ex-funcionário  dos serviços secretos de 

seu país... 
c) No papel de vilão, Barack Obama comporta-se como quem 

sabe que o os outros fazem...  
d) Mesmo segredos de polichinelo, no entanto, são capazes de 

causar estragos...  
 
06. Marque a afirmação incorreta quanto ao processo de 

formação de palavras. 
a) A palavra desalmado é formada pelo processo da sufixação. 
b) A palavra envergonhar é formada por parassíntese. 
c) A palavra predestinado é formada por prefixação. 
d) A palavra aguardente é formada por composição. 

 
07.  Em qual opção o termo destacado não é predicativo do 

sujeito? 
a) Ando desconfiado que você esconde alguma coisa. 
b) Estavam tristes os olhos da garota. 
c) Sua atitude foi imoral. 
d) A riqueza tornou-o orgulhoso.      

 
08. Marque a afirmação incorreta. 
a) Em assistência há mais letras que fonemas. 
b) Em taxímetro há mais fonemas que letras. 
c) A palavra chinelo tem o mesmo número de letras e fonemas. 
d) A letra S pode representar mais de um fonema.     

 
09. Em qual frase há um erro de concordância nominal? 
a) Gostava de usar camisas rosa. 
b) Maria possui bastante recursos para viajar muito. 
c) É necessário determinação para se viver bem. 
d) Vão inclusas as faturas para pagamento.       

 
10. Em qual frase há um erro de concordância verbal? 
a) As janelas pareciam estremecer. 
b) Via-se entrarem mulheres e crianças. 
c) Que horas deu o relógio? 
d) A mãe com a filha saiu cedo.   

 
11. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase está 

incorreto. 
a) A carreira à qual aspiro é desejada por muitos. 
b) Este ano muitos brasileiros irão à Miami. 
c) Este vestido é semelhante àquele que você comprou. 
d) Fique à distância de 10 metros daqui.             

 
12. Qual dos períodos apresenta uma oração subordinada 

adverbial concessiva? 
a) Não aceitou o namorado, se bem que gostasse dele. 
b) “Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes?” 
c) Concordaria, contanto que fossem razoáveis. 
d) Como estivesse muito triste, não queria vê-lo.        

 
 
 



3 
 

13. A palavra porque não está usada corretamente em 
a) É difícil encontrar o porquê de toda essa confusão. 
b) Você não resolveu o teste por quê? 
c) Tudo tem um porque nesta vida. 
d) A ponte por que deveríamos passar caiu ontem.        

 
14. A oração destacada em Hoje é domingo, então já sei que 
teremos macarronada, classifica-se como 
a) Oração coordenada sindética concessiva 
b) Oração coordenada sindética explicativa 
c) Oração coordenada sindética adversativa 
d) Oração coordenada sindética aditiva           

 
Texto para as questões 15 e 16. 

                                        
Mania de querer ser pior em tudo 

 
São Paulo reagiu à altura a um estudo divulgado dia 

desses por empresa holandesa de tecnologia de transportes 
apontando o trânsito no Rio como o pior do Brasil: às 18h da 
véspera do feriado, o paulistano promoveu 309 km de 
congestionamento, o maior da história no País. O carioca deve 
estar arrasado na praia! Promete dar o troco na volta do 
feriadão, quando terá pela frente novas interdições do tráfego 
na zona portuária. Periga até melhorar sua posição internacional 
entre os 169 países de pior mobilidade urbana do mundo. 
Segundo o ranking recém-atualizado em Amsterdã, a Cidade 
Maravilhosa ocupa o terceiro lugar, atrás de Moscou e Istambul, 
quatro posições à frente de São Paulo. 

Rivalidades regionais à parte, Rio e SP superam Nova 
York e lideram com folga a disputa pelo título de pior trânsito 
das Américas. A tendência é, feriadão desses, fundir seus 
congestionamentos na Via Dutra para acabar de vez com este 
bairrismo bobo. Estamos juntos nesse inferno! 

                                                                                          (Tutty 
Vasques – O Estado de S. Paulo – 16/11/13) 

 
15. Não está correto, de acordo com o texto, o que se afirma 

em: 
a) O texto apresenta um tom irônico. 
b) O trânsito do Rio foi considerado pior que o de São Paulo. 
c) São Paulo bateu o recorde de congestionamento no feriado 

da Proclamação da República. 
d) Infere-se que Nova York tenha pior índice de mobilidade 

urbana que o Rio.      
 
16. Marque o trecho que não contém linguagem figurada. 
a) Rio e São Paulo superam Nova York e lideram a disputa pelo 

título de pior trânsito. 
b) Estamos juntos nesse inferno! 
c) O carioca promete dar o troco na volta do feriadão. 
d) O carioca deve estar arrasado na praia.     
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. CFO quer dizer: 
a) Conselho Federal de Odontologia. 
b) Comitê Federal de Odontologia. 
c) Comitê Físico de Odontologia. 
d) Conselho Físico de Odontologia. 

 
18. CME quer dizer: 
a) Central e Material Esterilizado. 
b) Centro de Material Específico. 
c) Central de Material Esgotado. 
d) Centro de Mantimento Específico. 

 
19. Conforme a RDC/ANVISA n.º 50/02, o consultório 

odontológico individual deve possuir área mínima de: 
a) 06 metros quadrados. 
b) 07 metros quadrados. 
c) 08 metros quadrados. 
d) 09 metros quadrados. 
 
 
 

20. De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho, MT no. 

3214, de 08/06/78 podem ocorrer os seguintes riscos: 
I- Riscos de Acidentes  
II- Riscos Ergonômicos  
III- Riscos Físicos  
IV- Riscos Químicos  

Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III e IV. 
c) Apenas I e IV. 
d) Todas as afirmativas. 

 
21. Os agentes de risco biológico podem ser distribuídos em: 
a) 03 classes. 
b) 04 classes. 
c) 05 classes. 
d) 06 classes. 

 
22. A luva de látex deve ser usada sempre que: 
a) Tiver contato com água. 
b) Contato com sangue. 
c) Manuseio citostático. 
d) Para lavar instrumentos. 

 
23. A luva de PVC deve ser usada sempre que: 
a) Tiver contato com água. 
b) Contato com sangue. 
c) Manuseio citostático. 
d) Para lavar instrumentos. 

 
24. Luvas usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em 

solução de Hipoclorito de Sódio a: 
a) 0,1%  
b) 0,2% 
c) 0,3% 
d) 0,4% 

 
25. Analise as informações sobre o jaleco: 
I- Devem sempre ser de mangas longas, confeccionados em 

algodão ou fibra sintética (não inflamável).  
II- Os descartáveis devem ser resistentes e impermeáveis.  
III- Uso de jaleco é PERMITIDO somente nas ÁREAS DE 

TRABALHO. NUNCA EM REFEITÓRIOS, ESCRITÓRIOS, 
BIBLIOTECAS, ÔNIBUS, ETC.  
IV- Jalecos NUNCA devem ser colocados no armário onde são 

guardados objetos pessoais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
26. Concentração máxima permitida ao descarte direto na pia 

para Cádmio - no máximo: 
a) 01 mg/L 
b) 02 mg/L 
c) 03 mg/L 
d) 04 mg/L 

 
27. Concentração máxima permitida ao descarte direto na pia 

para Chumbo - no máximo: 
a) 07 mg/L 
b) 08 mg/L 
c) 09 mg/L 
d) 10 mg/L 

 
28. Concentração máxima permitida ao descarte direto na pia 

para Zinco - no máximo: 
a) 03 mg/L 
b) 04 mg/L 
c) 05 mg/L 
d) 06 mg/L 

 
29. Concentração máxima permitida ao descarte direto na pia 

para Prata - no máximo: 
a) 01 mg/L 
b) 02 mg/L 
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c) 03 mg/L 
d) 04 mg/L 

 
30. A vidraria deve ser autoclavada a 120° C por ___ minutos e 

postas para secar em  estufa. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 

 
31. A vidraria com tampa de poliestireno não deve ser 

submetida a temperatura acima  de: 
a) 40° C no forno. 
b) 50° C no forno. 
c) 60° C no forno. 
d) 70° C no forno. 

 
32. Lâminas e Lamínulas após utilização deve colocar nos 

vasilhames apropriados e rotulados para as mesmas com 
solução de hipoclorito a: 
a) 1% 
b) 2%. 
c) 3%. 
d) 4%. 

 
33. Para esterilização das pipetas, colocar chumaço de algodão, 

empacotar em papel pardo ou porta-pipeta e esterilizar em forno 
(170° C – 180°C) por: 
a) 01 hora. 
b) 02 horas. 
c) 03 horas. 
d) 04 horas. 

 
34. Risco individual moderado, risco comunitário limitado é 

classificado como: 
a) Classe de risco I. 
b) Classe de risco II. 
c) Classe de risco III. 
d) Classe de risco IV. 

 
35. Risco individual elevado, baixo risco comunitário é 

classificado como: 
a) Classe de risco I. 
b) Classe de risco II. 
c) Classe de risco III. 
d) Classe de risco IV. 

 
36. Elevado risco individual e comunitário é classificado como: 
a) Classe de risco I. 
b) Classe de risco II. 
c) Classe de risco III. 
d) Classe de risco IV. 

 
37. Possuem uma superfície cortante. Sua função é cortar e 

raspar os alimentos, estamos falando dos: 
a) Incisivos. 
b) Molares. 
c) Pré-molares. 
d) Caninos. 

 
38. Possuem uma superfície pontiaguda. Sua função é furar e 

rasgar os alimentos, estamos falando de: 
a) Incisivos. 
b) Molares. 
c) Pré-molares. 
d) Caninos. 

 
39. É a maior parte que compõe o dente, formada por uma 

substância dura. Estamos falando de: 
a) Esmalte. 
b) Dentina. 
c) Polpa. 
d) Cemento. 

 
 
 

40. É a camada que protege a raiz. Estamos falando de: 
a) Esmalte. 
b) Dentina. 
c) Polpa. 
d) Cemento. 

 
 




