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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Um dente com um abscesso perirradicular agudo:  
I - Não responde ao teste pulpar com frio e pode exibir graus variados de mobilidade. 
II - É muito sensível à pressão da mastigação, à percussão e à palpação. 
III - Radiograficamente pode exibir de um alargamento do espaço do ligamento periodontal a uma 

radiolucidez perirradicular. 
IV - O edema pode estar presente no fundo de vestíbulo e ausente nos tecidos faciais adjacentes ao dente. 
V - O paciente, frequentemente, apresenta febre, e os nódulos linfáticos cervicais e submandibulares são 

insensíveis à palpação. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I, II, IV e V, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I, II, III e V, apenas. 
 

QUESTÃO 02 
Com relação à obtenção de radiografias para o tratamento endodôntico, marque V (verdadeiro) ou F (falso) 
nas afirmativas a seguir:  
(   ) Tecnicamente, para os propósitos endodônticos, uma radiografia deve representar o dente no centro do 

filme. 
(   ) A colocação precisa do filme, com o dente localizado no centro, reduz a possibilidade de erros de 

interpretação, porque essa é a área do filme em que a distorção é mínima. 
(   ) Para os propósitos endodônticos, a técnica do paralelismo produz as radiografias periapicais mais 

precisas. 
(   ) Para alcançar a orientação paralela, torna-se necessário, muitas vezes, posicionar o filme distante do 

dente em direção ao centro da cavidade oral, especialmente quando o grampo do isolamento absoluto 
estiver colocado. 

(   ) A técnica do paralelismo reduz a possibilidade de sobreposição dos processos zigomáticos sobre os 
ápices dos molares superiores. 

(   ) No caso dos molares superiores, qualquer redução da angulação vertical aumenta as chances de 
sobreposição do processo zigomático nas raízes vestibulares. 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
A) V, V, V, F, V, F. 
B) V, F, V, V, F, V. 
C) V, F, F, F, V, F. 
D) V, V, V, V,V, F. 
 

QUESTÃO 03 
Em relação ao primeiro molar inferior, analise as afirmativas a seguir:  
I - É o primeiro dente permanente a erupcionar e aquele que mais requer terapia de canal radicular. 
II - O dente usualmente possui duas raízes, mas, às vezes, apresenta três raízes, com dois ou três canais na 

raiz mesial e um, dois ou três canais na raiz distal. 
III - A raiz mesial, a mais larga das duas raízes, curva distalmente da linha cervical para o terço médio da 

raiz e, então,  angula-se mesialmente ao ápice. 
IV - Usualmente, quatro cornos pulpares estão presentes (MV, ML, DV e DL). 
V - I. Os ápices desse dente estão, frequentemente, bem próximos do canal mandibular. Assim, o clínico 

deve ter acuidade para não deixar que os instrumentos ou materiais de preenchimento invadam essa 
estrutura e criem uma parestesia. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) II, III e V, apenas. 
B) I, IV e V, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
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QUESTÃO 04 
De acordo com Cohen e Hargreaves (2007), o processo de elaboração do diagnóstico em endodontia pode 
ser dividido em cinco estágios.  
1 - O clínico questiona o paciente sobre os sintomas e a história que o levou à consulta. 
2 - O paciente relata ao clínico por que está procurando o tratamento. 
3 - O clínico correlaciona os achados objetivos com os detalhes subjetivos e formula uma tentativa de 

diagnóstico diferencial. 
4 - O cirurgião-dentista realiza testes clínicos objetivos. 
5 - O clínico formula o diagnóstico definitivo. 
Considerando a sequência dos estágios, assinale a alternativa CORRETA. 
A) 2, 1, 4, 3, 5. 
B) 1, 2, 4, 3, 5. 
C) 1, 2, 3, 4, 5. 
D) 2, 1, 3, 4, 5. 
 

QUESTÃO 05 
Com relação aos instrumentos endodônticos limas tipo K e Hedstroem, marque V (verdadeiro) ou F (falso) 
nas afirmativas a seguir:  
(   ) Alterações geométricas na seção transversal de um instrumento tipo K de quadrangular para 

romboidal realça a flexibilidade do instrumento e o ângulo de limagem. 
(   ) As pontas dos instrumentos têm sido descritas como cortante, não cortante e parcialmente cortante, e 

há uma distinção clara entre os três tipos. O formato da ponta pode afetar o controle da lima, a 
eficiência e o êxito na instrumentação do sistema de canais radiculares.  

(   ) As limas Hedstroem cortam as paredes do canal quando tracionadas ou rotacionadas no sentido 
horário. Essa instrumentação é relativamente ineficaz no movimento de penetração ou rotação no 
sentido anti-horário. 

(   ) Instrumentos tipo K fraturam durante movimentos no sentido horário após a deformação plástica. Isso 
ocorre quando o instrumento permanece travado enquanto a força de rotação continua. 

(   ) Interessantemente, embora a força exigida para a falha na lima tipo K seja a mesma em ambas  
direções de rotação, a falha ocorre no sentido horário e na metade do número de rotações necessárias 
para a falha no sentido anti-horário. 

(   ) Os instrumentos tipo K devem ser operados muito cuidadosamente quando a pressão é aplicada no 
sentido horário. 

A sequência CORRETA, de cima para baixo,  é: 
A) F, F, V, F, V, V. 
B) V, F, V, V, F, F. 
C) V, V, F, V, V, V. 
D) V, F, F, V, F, F. 
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QUESTÃO 06 
Com relação à anestesia durante o tratamento endodôntico, analise as afirmativas a seguir:  
I - Nos casos de pulpite irreversível, os dentes mais difíceis de anestesiar são os molares inferiores, 

seguidos dos pré-molares inferiores, molares e pré-molares superiores e os dentes anteriores 
superiores. 

II - Os bloqueios mandibulares, por exemplo, podem necessitar de até 15 minutos para anestesia completa. 
As infiltrações maxilares levam bem menos tempo. 

III - As fibras C possuem uma classe especial de canais de sódio, que têm a função de as sensibilizar e criar 
hiperalgesia, sendo relativamente sensíveis à lidocaína. 

IV - A bupivacaína é considerada mais potente do que a lidocaína para bloquear os canais de sódio das 
fibras C e pode ser o anestésico de escolha. 

V - A aplicação do teste com frio ou do teste elétrico pulpar pode ser utilizada para testar a anestesia 
pulpar do dente em tratamento, antes do início do procedimento clínico. 

VI - A injeção intrapulpar somente deve ser administrada após o insucesso de todas as outras técnicas 
suplementares de anestesia (injeção intraligamentar e injeção intraóssea). 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I, III, V, VI, apenas. 
B) I, II, III, IV, VI, apenas. 
C) II, III, IV, V, apenas. 
D) II, IV, V, VI, apenas. 
 

QUESTÃO 07 
Com relação à prescrição de medicamentos em endodontia, analise as afirmativas: 
I - A classe principal de drogas para o controle da dor endodôntica é a de analgésicos não narcóticos, que 

incluem os anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) e o paracetamol. 
II - Embora os opioides sejam analgésicos efetivos para dor moderada à dor intensa, o seu uso é limitado 

pelos seus efeitos adversos, os quais incluem náusea, êmese, vertigem, sonolência e potencial para 
depressão respiratória e constipação. 

III - A administração profilática de um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), por exemplo, 200 a 400 mg 
de ibuprofeno, de 30 a 60 minutos antes do procedimento, não tem demonstrado reduzir ou prevenir a 
dor pós-operatória. 

IV - Os AINE são contraindicados para pacientes com hipersensibilidade à aspirina. 
V - O esquema terapêutico de cobertura profilática com antibióticos ou anti-infecciosos envolve a 

cefalexina, cefradina ou amoxicilina (2 g, via oral, uma hora antes do procedimento). 
VI - Para pacientes alérgicos, a penicilina ou cefalosporinas, o antibiótico recomendado é a clindamicina 

(600 mg, via oral, uma hora antes do procedimento). 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I, II, III, apenas. 
B) I, II, III, IV, apenas. 
C) I, II, IV, V, VI, apenas. 
D) III, IV, V, apenas. 
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QUESTÃO 08 
Sobre o hidróxido de cálcio utilizado como medicação intracanal na endodontia, marque V (verdadeiro) ou 
F (falso) nas afirmativas a seguir:  
(   ) O hidróxido de cálcio é utilizado normalmente misturado com água destilada, o que forma uma pasta 

para preenchimento intracanal. 
(   ) À temperatura do corpo, menos que 0,2 % de hidróxido de cálcio é dissociado em íons Ca- e OH-. 
(   ) A mistura com paramonoclorofenol canforado forma o paramonoclorofenolato de cálcio. Nesse caso, 

a hidrólise é mantida e o pH alto vantajoso é atingido. 
(   ) O hidróxido de cálcio é um antisséptico de ação lenta. 
(   ) Em experiência clínica, o curativo intracanal com hidróxido de cálcio, por uma semana, é capaz de 

desinfetar seguramente o sistema de canais radiculares. 
(   ) O hidróxido de cálcio possui a capacidade de hidrolisar a porção lipídica dos lipopolissacarídeos 

bacterianos e, portanto, inativar a atividade biológica dos lipopolissacarídeos, reduzindo seus efeitos. 
A sequência CORRETA, de cima para baixo,  é: 
A) V,  V, V, V, F, V. 
B) V,  V, F, V, V, V. 
C) F,  F, V, V, F, V. 
D) F,  F, F, V, V, V. 
 

QUESTÃO 09 
É CORRETO afirmar que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) será exercida em cada esfera de 
governo nos âmbitos da União, dos Estados e do Distrito Federal e Municípios pelos seguintes órgãos, 
respectivamente: 
A) Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde ou órgão equivalente e Secretaria Municipal de 

Saúde ou órgão equivalente. 
B) Presidência da República, Governo do Estado e Prefeitura Municipal. 
C) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. 
D) Macrorregião de Saúde, Microrregião de Saúde, Município. 
 

QUESTÃO 10 
____________________________ dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, 
instituindo as instâncias colegiadas: conselho e conferência de saúde, dispondo ainda sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. A alternativa que completa corretamente a 
lacuna é: 
A) A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
B) A Constituição Federal de 1988. 
C) A Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
D) A Portaria n.º 399, de 22 de fevereiro de 2006. 
 

QUESTÃO 11 
Analise as afirmativas a seguir acerca das competências do SUS e, em seguida, assinale a alternativa 
CORRETA. 
I - Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 
II - Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico. 
III - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas 

e águas para consumo humano. 
IV - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
 
 

A) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III 
C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 12 
Considerando o Artigo 199 da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a participação da iniciativa 
privada na assistência à saúde no SUS, analise as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).  
(   ) As instituições privadas poderão participar do SUS de forma complementar. 
(   ) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não têm preferência sobre a iniciativa privada. 
(   ) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos. 
(   ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde no 

País, salvo nos casos previstos em lei. 
 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
A) V, F, F, V. 
B) F, F, F, V. 
C) F, V, V, F. 
D) V, V, V, F. 
 

QUESTÃO 13 
As medidas de precaução padrão são um conjunto de medidas de controle de infecção a serem adotadas 
universalmente, como forma eficaz de redução do risco ocupacional e de transmissão de agentes infecciosos 
nos serviços de saúde. O controle de infecção na prática odontológica deve obedecer a quatro princípios 
básicos. Acerca desse assunto, marque a alternativa INCORRETA. 
A) Os profissionais devem tomar medidas para proteger a sua saúde e a de sua equipe. 
B) Os profissionais devem evitar contato direto com matéria orgânica.  
C) Os profissionais devem limitar a propagação de microorganismos.  
D) Os únicos itens que os profissionais não precisam  tornar seguros são artigos, peças anatômicas e 

superfícies. 
 

QUESTÃO 14 
A promoção da saúde é uma mudança paradigmática do conceito de saúde. Acerca desse assunto, analise as 
afirmativas a seguir. 
I - Saúde e doença são determinadas por fatores sociais, econômicos e psicológicos. 
II - Para uma pessoa ser saudável, a ausência da doença é suficiente e necessária. 
III - Um estado saudável é assegurado pela ausência de doenças e incompatível com um certo nível de 

doenças. 
IV - Existe uma proximidade muito grande com o modelo clássico, fundamentado essencialmente na 

presença ou não de doença. 
Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 
B) Apenas as afirmativas III e IV estão incorretas. 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão incorretas. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 15 
São fatores que potencializam a ocorrência da cárie, EXCETO 
A) Dieta com sacarose. 
B) Baixa secreção salivar. 
C) Ausência de microorganismos. 
D) Falta de acesso ao flúor. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
Instrução: Para responder às questões propostas, leia, com atenção, o texto que se segue. 
 

As coisas começam a andar 
 

Esta coluna começa de um jeito e termina de outro, e essa contradição me alegra. Vejamos: outro dia 
eu falava com meu marido das trapalhadas de um conhecido nosso. Ele sorriu dentro de suas barbas brancas, 
e comentou: "Do jeito que as coisas andam no mundo e aqui no Brasil, isso até me parece bem normal". 
Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos quase tudo 
"normal". Mais um figurão apanhado na Operação Lava-Jato? Mais um escândalo desmascarado? Novas 
revelações vão fazer o petrolão parecer brincadeira de criança? Não caímos para trás, ninguém desmaia de 
susto: lixões morais vão se tornando normalidade. Mais longe, desgraças antigas como milhões morrendo de 
fome em terras africanas ou em guerras no Oriente, e agora uma gigantesca migração aportando na Europa 
— fugitivos ou refugiados sem lugar onde ficar, num drama sem solução à vista. Às vezes enfiados em trens 
que lembram o pavoroso tempo nazista, ou caminhando quilômetros impensáveis, em geral não são 
recebidos de braços abertos (onde botar, como tratar tais multidões?).  Em alguns noticiosos aparecem 
velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, recebendo água e comida lançadas por 
cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado. Corrijo: o gado, em geral, é bem tratado — 
também os porcos.  

E por aqui, nas nossas vastas e hoje desoladoras terras brasileiras, o império da bandidagem e da 
insegurança: já não espanta ver tiroteios nas ruas principais de grandes cidades ou de povoados que já foram 
românticos, gente correndo ou paralisada, agências bancárias e caixas eletrônicos explodidos, gerentes de 
banco sequestrados com sua família. Aqui no meu cotidiano recolhido, assalto em qualquer esquina e hora é 
a regra. Na bela cidade do Rio de Janeiro, ex-maravilhosa, onde morei, furtos ou arrastões a toda hora sob o 
sol em praias apinhadas de gente, tudo filmado, para horror nosso e dos estrangeiros (e ainda se fala em 
Olimpíada). Começa o pânico em nosso bolso: o desastre da economia, a subida veloz dos preços e 
impostos, comércio fechando, restaurantes vazios, desemprego catastrófico, universidades quase em ruínas, 
doentes maltratados, estradas abandonadas — mas, coroando tudo, ainda ecoam discursos alienados que 
talvez enganassem criancinhas de colo.   

As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são assombrosas: ir e 
vir, propor e retirar, escrever e rasgar. Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes em 
eternas reuniões, providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades, enquanto cresce a indecisão. 
Nada de projeto firme, nada de proposta sensata: experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder; mais 
que negociações, negociatas (alguns começam a se retirar delas, por receio ou dignidade). Nós a tudo 
assistimos atônitos e descrentes. Não sabemos em quem confiar, não divisamos que futuro esperar, pois a 
realidade atual é um camaleão superativo. Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças, 
doentes desassistidos, pobres enganados, país explorado e sucateado — não está nas mãos de ninguém. E 
parece que nada anda.  

Mas — surpresa, surpresa —, de repente, algumas coisas começam a andar! Apesar de tudo o que 
incansavelmente escrevo, as rodas da Justiça funcionam: moem, moem, moem, metodicamente apontam, 
acusam e condenam figurões que nunca antes tínhamos imaginado fora de sua toca (ou pedestal). Ex-
diretores de grandes estatais, tesoureiros de partidos, e outros que naturalmente negam... Isso me dá uma 
cálida esperança: se a Justiça prevalecer, se alguém experiente e honrado nos liderar, se nossa descrença 
mudar para indignação com atitudes firmes, o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional causada 
pela fatal dupla "arrogância e incompetência", liderada pela ganância. Haverá reconstrução, reorganização 
dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros. 

 

(LUFT, Lya. As coisas começam a andar. Revista Veja. p. 24, 30 de setembro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
No trecho “Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos 
quase tudo ‘normal’". (Linhas 4-5), o termo “quase” insere no discurso a seguinte ideia: 
A) As pessoas perderam a referência sobre o que pode ser considerdo normal. 
B) Os últimos acontecimentos nos levam a considerar tudo normal. 
C) Ainda há algum  limite para o que se considera normal. 
D) A maioria dos brasileiros considera tudo anormal. 
 

QUESTÃO 17 
“Em alguns noticiosos aparecem velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, 
recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado.” (Linhas 
11-14) 
Através desse trecho, pode-se inferir, EXCETO 
A) Até as pessoas mais frágeis estão sendo submetidas ao sofrimento. 
B) O sofrimento a que os refugiados estão sendo submetidos não poupa gênero, idade ou classe social. 
C) Há a animalização do homem pelo próprio homem.  
D) É inaceitável que profissionais liberais estejam passando por esse tipo de sofrimento. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre a violência, a autora defende que, EXCETO 
A) a violência não escolhe hora ou lugar para se manifestar. 
B) é incoerente o Rio de Janeiro, cidade tão violenta, ser a sede de uma  olimpíada. 
C) com tanta violência, a cidade do Rio de Janeiro deixou de merecer o atributo de “cidade maravilhosa”. 
D) somente as pequenas comunidades escapam à violência que impera no Brasil. 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com o texto, todos os termos abaixo possuem valor negativo e estabelecem relação com a atual 
situação da política brasileira, EXCETO 
A) “... compra e venda de lealdade e deslealdades.” (Linha 27) 
B) “... conchavos fervilhantes em eternas reuniões...” (Linhas  26-27)  
C) “... mais que negociações, negociatas...” (Linhas 28-29) 
D) “... milhões morrendo de fome...” (Linhas 7-8) 
 

QUESTÃO 20 
Para a melhoria do Brasil, a autora coloca alguns fatos que ainda se encontram no plano da possibilidade, 
entre os quais NÃO se encontra: 
A) Funcionamento da Justiça brasileira. 
B) Prevalência da Justiça brasileira. 
C) Conscientização e ação  dos brasileiros. 
D) Governo preparado e ético. 
 

QUESTÃO 21 
Em todas as alternativas, há palavras que foram acentuadas obedecendo à mesma regra, EXCETO 
A) “... Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças...”  (Linha 31) 
B) “... recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta...” (Linhas 12-13) 
C) “... experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder...” (Linha  28) 
D) “... Isso me dá uma cálida esperança...” (Linha 37-38) 
 

QUESTÃO 22 
Todas as alternativas abaixo apresentam neologismos que foram criados em decorrência da corrupção 
brasileira, entre os quais NÃO se pode considerar: 
A) Petrolão. 
B) Bandidagem. 
C) Lava-Jato. 
D) Mensalão. 
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QUESTÃO 23 
Se, no trecho, “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.” 
(linhas 40-41), o verbo ‘haver’ fosse substituído pelo verbo ‘existir’, este assumiria a forma: 
A) existirá. 
B) existiriam. 
C) existirão. 
D) existiria. 
 

QUESTÃO 24 
Em todas as alternativas, verifica-se a aplicação da regra geral de concordância, ou seja, a flexão do verbo 
de acordo com o seu  respectivo sujeito, EXCETO em: 
A) “... providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades...” (Linha 27) 
B) “Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes...” (Linha 26) 
C) “... o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional...” (Linha 39) 
D) “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores...” (Linha 40-41) 
 

QUESTÃO 25 
Considerando o trecho: “As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são 
assombrosas...” (linha 25), assinale a alternativa que contém o verbo que seguirá a mesma regra de grafia  
do verbo destacado acima, se conjugado na 3.ª  pessoa do plural, no tempo presente, do modo indicativo.   
A) Ter. 
B) Ler. 
C) Crer. 
D) Ver. 
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