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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

MÉDIO 15 QUESTÕES 

  
(DHOTEL, Gérard. A Revolução Francesa passo a passo. Trad. Julia Simões. 

São Paulo: Claro Enigma, 2015) 

 

A tirinha acima retrata um momento da Revolução Francesa. 

 

01- A mulher que aparece na tirinha: 

 

A. Prontifica-se a servir aos presentes desde que apareça. 

B. Questiona sobre seu espaço na Declaração dos Direitos. 

C. É escorraçada da sala, pois os homens querem decidir 

sem que ela atrapalhe. 

D. Irrita-se porque os homens não dizem logo o que 

querem dela antes de discutirem sobre a Declaração. 

E. Percebe que os homens estão ironizando, já que ela 

participará ativamente da concepção da Declaração. 

 

02- O autor utiliza-se de qual recurso para externar seu 

pensamento sobre o momento retratado: 

 

A. Ironia 

B. Paródia 

C. Opressão 

D. Revolta 

E. Cópia 

 

03- Pode-se afirmar corretamente que os homens: 

 

A. Têm profundo esclarecimento da causa que defendem, 

tanto que não necessitam de mais ninguém no recinto. 

B. Acertam em decidir que a mulher ocupe seu papel 

tradicional na sociedade. 

C. Demonstram sintonia com a reivindicação da mulher. 

D. Prescindem da participação da mulher num momento 

em que precisam ficar sozinhos. 

E. Concordam que a mulher será mais útil executando 

atividades domésticas tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

Macacos da América do Sul tiveram origem na África, 

dizem cientistas 

 

      Depois de analisar três fósseis de dentes de macacos 

extintos, encontrados na Amazônia peruana, cientistas 

encontraram fortes indícios de que os macacos sul-americanos 

vieram da África. 

      Os novos fósseis demonstram que os macacos chegaram 

pela primeira vez no continente sul-americano há pelo menos 

36 milhões de anos. 

 De acordo com os autores, as características dos dentes fósseis 

mostram que o macaco - batizado pelos pesquisadores 

de Perupithecus ucayaliensis - tinha muito pouca semelhança 

com qualquer primata extinto ou vivo na América do Sul, mas 

era surpreendentemente parecido com macacos africanos que 

viveram na África. 

         A história evolutiva dos macacos no continente é 

considerada um mistério para a ciência. Como resultado dos 

movimentos de placas tectônicas, a América do Sul ficou 

isolada da África há cerca de 65 milhões de anos. Ainda assim, 

muitos cientistas suspeitavam que os macacos da América do 

Sul teriam vindo da África, depois de uma longa jornada pelo 

Oceano Atlântico.  

(CASTRO, F.  Macacos da América do Sul tiveram origem 

na África, dizem cientistas O Estado de S. Paulo. Disponível 

em: https://ciencia .estada o.com.br/noticias/geral,macacos-da-

america-do-sul-tiveram-origem-na-africa-dizem-

cientistas,1629578. Acesso em: 01 ago. 2019 

 

04- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Considera que animais habitantes na Amazônia peruana 

migraram da África. 

B. Discute a origem evolutiva dos macacos sul-

americanos. 

C. Aborda como são analisados os fósseis de macacos 

extintos. 

D. Revela os detalhes dos movimentos das placas 

tectônicas. 

E. Comprova que o Oceano Atlântico foi rota para as 

migrações de animais por 36 milhões de anos. 

 

05- Há uma contradição aparente quanto à teoria desenvolvida 

no texto. Assinale-a abaixo: 

 

A. O fato da América do Sul ter ficado isolada da África 

há cerca de 65 milhões de anos, mas os macacos terem 

chegado nela há 36. 

B. A análise de apenas 3 fósseis de dentes de macacos 

extintos, porém afirmar-se que eles vieram da África. 

C. A história evolutiva dos macacos é considerada um 

mistério, embora o texto alegue fatos de 65 milhões de 

anos antes. 

D. A ocorrência dos movimentos das placas tectônicas, 

mas afirmar-se que os macacos desenvolveram uma 

jornada pelo Oceano Atlântico. 

E. A percepção de que os dentes fósseis que o macaco 

tinha apresentavam pouca semelhança com qualquer 

primata extinto, porém sem nenhuma também com os 

vivos na América do Sul. 
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06- Formam o plural assim como ‘fósseis’: 

 

A. Barril e funil 

B. Anzol e projétil 

C. Réptil e inábil  

D. Mal e fuzil 

E. Ardil – infantil 

 

07- Assinale a alternativa correta de acordo com as normas de 

acentuação vigentes. 

 

A. Amazônia, África e Atlântico são acentuadas como 

todas as proparoxítonas devem ser. 

B. “fósseis”, no singular não é acentuada. 

C. “mistério” e “ciência” são acentuados pela mesma 

regra. 

D. “Tectônicas” é paroxítona. 

E.  “Amazônia” tem acento opcional. 

 

Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos 

Numa bela manhã radiante: 

Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos, 

Uma carniça repugnante. 

Ardia o sol naquela pútrida torpeza, 

Como a cozê-la em rubra pira 

E para o cêntuplo volver à Natureza 

Tudo o que ali ela reunira. 

– Pois há de ser como essa coisa apodrecida, 

Essa medonha corrupção, 

Estrela de meus olhos, sol da minha vida, 

Tu, meu anjo e minha paixão! 

Sim! Tal serás um dia, ó deusa da beleza, 

Após a bênção derradeira, 

Quando, sob a erva e as florações da natureza, 

Tornares afinal à poeira. 

Então, querida, dize à carne que se arruína, 

Ao verme que te beija o rosto, 

Que eu preservarei a forma e a substância divina 

De meu amor já decomposto! 
(Charles Baudelaire. As flores do mal. Trad.: Ivan Junqueira. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2015) 

 

08- Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. As expressões usadas pelo poeta compõem o léxico 

geralmente ligados à beleza. 

B. Apesar do vocabulário indicar outra postura, nos versos 

não há imagens desagradáveis compondo o poema. 

C. No momento em que se dirige à pessoa amada, o poeta 

emprega termos incomuns a poemas de amor. 

D. O eu lírico afirma que a pessoa amada ficará 

semelhante ao ‘objeto’ que encontraram quando ela 

morrer. 

E. O poema não é uma declaração de amor, pois o eu 

lírico deseja a todo momento que a pessoa amada se 

assemelhe à “carcaça entreaberta” 

 

 

 

 

09- Qual a relação de sentido entre a forma como o eu lírico 

descreve a carniça e a pessoa amada? 

 

A. Contraste 

B. Comparação 

C. Exclusão  

D. Explicação 

E. Alternância  

 

10- Assinale a alternativa que contém a definição correta do 

processo de formação da palavra retirada do texto: 

 

A. “radiante” é formada por derivação sufixal, pois 

‘diante’ significa ‘à frente’. 

B. “apodrecida” é fruto de derivação sufixal indicativa de 

particípio. 

C. “decomposto” é formada por derivação parassintética,  

D. “entreabrir” é formada por derivação prefixal, já que 

‘entre’ é prefixo e indica ‘posição intermediária. 

E. “cêntuplo” é fruto de derivação imprópria. 

 

11- “Como a cozê-la em rubra pira”, o termo sublinhado refere-

se a: 

 

A. ‘carniça repugnante’ 

B. ‘o sol’ 

C. ‘pútrida torpeza’ 

D. ‘rubra pira’ 

E. ‘curva’ 

 

12- “Então, querida, dize à carne que se arruína, 

Ao verme que te beija o rosto, 

Que eu preservarei a forma e a substância divina 

De meu amor já decomposto!” 

Assinale a alternativa que contém a análise correta das relações 

entre as orações do período. 

 

A. “que se arruína” restringe o termo “carne”. 

B. “que te beija o rosto” não restringe o termo 

antecedente, pois há ausência de pontuação. 

C. “dize” é o verbo de apenas duas das orações 

subordinadas. 

D. “que te beija o rosto” tem a função de complemento 

verbal da oração principal. 

E. “que eu preservarei” funciona como um acessório da 

oração principal. 

 

“No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três da 

madrugada, a família real partiu acompanhada por alguns 

poucos autoexilados. Dizem que os novos dirigentes acharam 

por bem evitar a luz do dia e impedir qualquer reação da 

população. Já o ex-imperador, procurando manter uma postura 

altiva, deixava saber que só levaria consigo a primeira edição 

de Camões: ‘Essa lhe bastava’. A ideia era fazer valer o dito 

popular: ‘Os reis não são expulsos, mas partem’. Mas a história 

não seria bem essa: na chegada a Portugal formalizou-se o 

banimento. Além da expulsão, o decreto de 23 de dezembro de 

1889 destinava uma ajuda de 5 mil contos para o 

estabelecimento do ex-monarca no estrangeiro. D. Pedro 

rejeitaria, porém, a quantia, numa atitude que irritou o Governo 

Provisório, o qual em resposta redigida pelo ministro Rui 
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Barbosa, mudou os termos do acordo, extinguiu as dotações e 

deu o assunto por encerrado. Era chegada a hora de fechar essa 

página e iniciar um novo tempo. O tempo da República”. 
(SCHWARCZ, L. M. e STARLING, H. M. Brasil: uma biografia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015, p. 318.) 
 

13- Assinale a alternativa correta quanto à análise dos aspectos 

linguísticos do texto: 

 

A. O termo ‘acompanhada’ poderia ter sido grafado no 

masculino, caso as autoras fizessem a concordância 

com o termo ‘autoexilados’. 

B. Em: “e impedir qualquer reação da população”, o termo 

‘qualquer’ sendo substituído por ‘alguma’, alteraria o 

sentido inicial do período. 

C. Sendo reescrito o dito popular “os reis não são 

expulsos, mas partem”, a supressão da conjunção 

adversativa não alteraria a ideia expressa na declaração. 

D. Em “D. Pedro rejeitaria, porém, a quantia”, a supressão 

do termo ‘porém’ alteraria o sentido original do trecho. 

E. Em “essa lhe bastava”, o pronome refere-se ao termo 

‘postura altiva’. 

 

14- Em qual das alternativas a mudança no termo regido de 

preposição mantém a correção das normas de regência? 

 

A. “impedir qualquer reação contra a população” 

B.  “a família real partiu acompanhada de alguns poucos 

autoexilados” 

C. “na chegada de Portugal” 

D. “Era chegada hora de fechar essa página” 

E. “dotações e deu o assunto encerrado.” 

 

15- “No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três da 

madrugada, a família real partiu...” 

Em qual dos trechos abaixo ocorreu crase e deveria ter sido 

empregado o acento grave? 

 

A. “Após as duas horas de manifestação, os profissionais 

voltaram aos atendimentos” 

B. “A retirada dos insetos teve início as 16h e foi 

concluída após as 21h [horário de Mato Grosso].” 

C. “Os interessados devem fazer inscrições até as 11h59 

do dia 23 de agosto, na Cidade Administrativa.” 

D. “O Primeiro Bazar Infantil de Campo Grande acontece 

hoje, entre as 09 e as 14 horas, com mais de 3 mil 

peças de meninos e meninas.” 

E. “A parte noturna da natação (início marcado para 

as 22h30) é a mais interessante, pois nela é que as 

medalhas estarão em jogo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – São cuidados que antecedem a esterilização a vapor 

higienização correta dos matérias, EXCETO: 

 

A. Aquecimento prévio da estufa. 

B. Evitar grandes volumes dentro da estufa, para que a 

circulação de ar não seja prejudica.  

C. Evitar a sobreposição de artigos. 

D. Marcar o início do tempo de exposição indicado a 

partir do momento em que se liga a estufa. 

E. Evitar que o termômetro toque em algum dos artigos 

dentro da câmara. 

 

17 – Dos Códigos propostos pela OMS (1997) para obtenção 

do Índice CPO-D; o código F significa: 

 

A. Raiz hígida em dente permanente. 

B. Raiz restaurada com cárie em dente decíduo. 

C. Apoio de ponte, coroa ou faceta em dente permanente. 

D. Selante em dente decíduo. 

E. Dente permanente perdido por razões que não cárie. 

  

18 – Dos métodos de uso tópico da Fluorterapia de aplicação 

profissional, EXCETO: 

 

A. Pastas profiláticas 

B. Vernizes 

C. Soluções para bochecho 

D. Dispositivos de liberação lenta 

E. Gel 

 

19 – É apropriado para fazer inserção de material pastoso, 

como curativos e resinas, na cavidade do dente. 

 

A. Hollemback 
B. Carpule 

C. Sonda exploradora 

D. Escavador 

E. Calcadores espatulados 

 
20 – Referem-se à anatomia oral, EXCETO: 

 

A. Hâmulo pterigóideo 

B. Istmo da fauce 

C. Forame mentual 

D. Sutura palatina mediana 

E. Músculo ancôneo 

 

21 – A pinça hemostática é utilizada, principalmente, para: 
 

A. Separar tecidos moles de ossos. 

B. Apreensão de vasos e tecidos. 

C. Apreensão de fios de sutura. 

D. Cortar tecidos moles. 

E. Limpar alvéolos pós-extração. 
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22 – São dentes decíduos relacionados a mandíbula: 

 

A. 55, 65, 75, 85 

B. 54, 64 

C. 81, 82, 71, 72 

D. 64, 74 

E. 65, 71, 83 

 

23 – São condutas e técnicas adequadas do profissional durante 

a anamnese numa avaliação pré-operatória, EXCETO: 

 

A. Diálogo franco com o paciente. 

B. Disposição para ouvir, deixando o paciente falar a 

vontade, e não interrompendo-o em hipótese alguma. 

C. Demonstrar interesse não só pelos problemas do 

paciente, mas por ele, como pessoa. 

D. Possuir conhecimento científico, controle emocional, 

dignidade, bondade, boas maneiras, a fim de obter um 

relato completo e poder chegar a um diagnóstico.  

E. Basicamente são duas as técnicas utilizadas na 

anamnese: – Técnica do interrogatório cruzado. • O 

examinador conduz as perguntas: sente dor? onde? há 

quanto tempo? – Técnica de escuta. • O paciente tem a 

capacidade de relatar com as próprias palavras suas 

preocupações pessoais.  

 

24 – São atribuições do Auxiliar de Saúde Bucal (ASB): 

 

A. Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, 

prevenção, assistência e reabilitação) individual e 

coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 

específicos, segundo programação e de acordo com 

suas competências técnicas e legais. 

B. Preparar e organizar instrumental e materiais 

necessários. 

C. Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o 

TSB nos procedimentos clínicos. 

D. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os demais membros da 

equipe de saúde da família, buscando aproximar e 

integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.  

E. Participar do gerenciamento dos insumos necessários 

para o adequado funcionamento da USF. 

 

25 – Para prevenir a doença cárie em bebês é importante 

identificar estes fatores de risco, EXCETO: 

 

A. Contaminação precoce da cavidade bucal por 

Streptococcus mutans, através de cárie ativa da mãe. 

B. Ausência de hábitos de higiene bucal desde a erupção 

dos primeiros dentes. 

C. Aleitamento noturno sem higiene quando já existem 

dentes na cavidade bucal. 

D. Correta utilização do creme dental que deve ser 

introduzido, em pequenas quantidades, desde a 

erupção do primeiro dente. 

E. Consumo de carboidratos açucarados acima de 4 vezes 

ao dia. 

 

 

26 – Após o tratamento de Cavidades de Média Profundidade 

indica-se um retorno para reavaliar após quantos dias? 

 

A. 5 dias 

B. 7 dias 

C. 15 dias 

D. 30 dias 

E. 60 dias 

 

27 – São fatores que atrasam a erupção dos dentes decíduos ou 

permanentes, EXCETO: 

 

A. Síndrome de Down 

B. Dente decíduo anquilosado 

C. Hipopituitarismo 

D. Fibrose gengival 

E. Pulpotomia de um molar decíduo 

 

28 – São atitudes adequadas para o acolhimento do paciente 

idoso, EXCETO: 

 

A. O profissional deve sempre chamar o paciente idoso 

pelo nome, evitando expressões como “titio” e “vovô”. 

B. Dirigir-se ao idoso primeiramente e não ao 

acompanhante, perguntando a este somente o que 

houver dificuldade de resposta por parte do paciente. 

C. Explicar detalhadamente as etapas do atendimento, a 

fim de proporcionar ao idoso mais segurança. 

D. Conversar com o paciente, de preferência com 

máscaras, pois é um público geralmente mais 

debilitado. 

E. Exprimir-se devagar, com voz normal, evitar falar alto 

para que o idoso não se irrite e se desinteresse. 

 

29 – Estão entre as principais características das alterações 

periodontais em adolescentes, EXCETO: 

 

A. Formas localizadas e generalizadas. 

B. Aspecto periodontal saudável do paciente na maioria 

dos casos. 

C. A quantidade de placa bacteriana é incompatível com 

a severa destruição periodontal. 

D. Pode ser caracterizada por uma tendência familiar. 

E. Apresenta geralmente progressão lenta. 

 

30 – A principal bactéria responsável pela cárie é: 
 

A. Streptococcus mutans. 
B. Streptococcus pyogenes. 

C. Streptococcus agalactiae. 

D. Streptococcus intermedius. 

E. Staphylococcus aureus. 

 

31 – NÃO está entre os principais fatores de risco para cárie: 

 

A. Fatores culturais e socioeconômicos. 

B. Sialorréia. 

C. Falta de acesso ao flúor. 

D. Deficiente controle mecânico do biofilme (placa 

bacteriana). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_agalactiae
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptococcus_do_complexo_S._milleri&action=edit&redlink=1
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E. Consumo excessivo e frequente de açúcar. 

 

32 – Seguindo o mesmo princípio anterior, estão entre os 

principais fatores de risco da Doença Periodontal, EXCETO: 

 

A. Fatores culturais e socioeconômicos. 

B. Diabetes. 

C. Hipertensão arterial. 

D. Ausência de controle de placa. 

E. Imunodepressão e estresse. 

 

33 – A maloclusão é a deformidade dentofacial que, na maioria 

das ocasiões, não provém de um único processo patológico 

específico. É uma variação clínica significativa do crescimento 

normal, resultante da interação de vários fatores durante o 

desenvolvimento, tais como a interação entre influências 

ambientais e congênitas. Dentre eles estão os agentes físicos 

que inclui: 

 

A. Presença ou ausência de alimentação dura, seca e 

fibrosa. 

B. Potência da musculatura facial. 

C. Obstrução nasal. 

D. Perdas ósseas e migrações. 

E. Traumatismo pré e pós-natais. 

 

34 – Para o manejo do paciente diabético, recomenda-se, 

EXCETO: 

 

A. Realizar avaliação complementar da hemoglobina 

glicosilada (HbA1c). 

B. Evitar o atendimento prolongado. 

C. Em pacientes descontrolados, verificar a glicemia no 

momento da consulta e atentar-se aos sinais vitais 

durante todo o procedimento. 

D. Agendar, preferencialmente, à tarde. 

E. Solicitar que o paciente compareça para consulta uma 

hora antes para medir a glicemia, podendo ser 

medicado, ou não, antes do procedimento. 

 

35 – São Luvas utilizadas como EPI em um consultório 

odontológico, EXCETO: 

 

A. Procedimento 

B. Cirúrgicas 

C. Utilidade 

D. Proteção térmica 

E. Luvas de Neoprene 
 
36 – No processo radiográfico, qual das substâncias exerce a 

função do ativador? 

 

A. Sulfeto de sódio 

B. Glutalaldeído 

C. Carbonato de cálcio 

D. Brometo de prata 

E. Brometo de potássio 

 

 

 

37 – Sobre as condições de trabalho é INCORRETO afirmar: 

 

A. Realizar manutenções periódicas no sistema de 

climatização (ar-condicionado), evitando a 

contaminação por agentes biológicos nocivos à saúde. 

B. Verificar se os equipamentos de trabalho geram níveis 

de ruído dentro do limite permitido que é de 80db. 

C. Verificar se a temperatura de conforto térmico está em 

nível aceitável. 

D. Verificar se o tipo de iluminação e o nível mínimo de 

iluminância estão adequados à atividade. 

E. Adaptar e organizar o mobiliário, de modo a permitir 

posições ergonômicas desejáveis. 

 

38 – Para o Índice CPO-D considera-se, entre outros fatores, os 

citados abaixo, que EXCLUI-SE: 

 

A. Um dente é considerado presente mesmo se apresenta 

a coroa totalmente destruída restando apenas as raízes. 

B. Os dentes molares são considerados 

irrompidos/erupcionados quando pelo menos 1/3 da 

superfície oclusal estiver exposta. 

C. Na dúvida entre primeiro ou segundo pré-molar, 

classificar como primeiro pré-molar. 

D. Dente restaurado com material provisório será 

considerado cariado. 

E. Dente fraturado é classificado como cariado. 

 

39 – Após o bochecho fluorado, solicitar a criança para não 

tomar água ou ingerir alimentos pelo prazo mínimo de: 

 

A. 5 minutos. 

B. 10 minutos. 

C. 15 minutos. 

D. 30 minutos. 

E. 60 minutos. 

 

40 – A imagem abaixo demonstra que tipo de técnica de 

escovação? 

 

 
 

A. Técnica de Bass modificada 

B. Técnica de Bass inicial 

C. Técnica de Fones 

D. Técnica de Padua Lima 

E. Técnica de Stankey 


