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PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 06. 
 
Os desastres de Sofia 
 
Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o 
abandonara, mudara de profissão e passara 
pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que 
sabíamos dele. 
O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros 
contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros 
contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, 
com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. 
E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu 
silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em 
nos ensinar e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me 
comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os 
colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele 
dizia, vermelho: 
- Cale-se ou expulso a senhora da sala. 
Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me 
mandar! Ele não mandava, senão estaria me 
obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara 
doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem 
que de certo modo eu amava. Não o amava como a 
mulher que eu seria um dia, amava-o como uma criança 
que tenta desastradamente proteger um adulto, com a 
cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem 
forte de ombros tão curvos. [...] 
(LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1999) 
 
01) A narradora tenta proteger o professor porque: 
a) Ele era muito rígido com os alunos. 
b) Para ela, o professor era um homem emocionalmente 
frágil. 
c) Ela o amava como a mulher que um dia viria a ser. 
d) Ele não gostava de ensinar os alunos. 
e) Os alunos o ofendiam por ser gordo e grande. 
 
02) Os verbos abandonara, mudara, passara e 
adivinhara estão no tempo: 
a) Presente. 
b) Futuro. 
c) Gerúndio. 
d) Pretérito. 
e) Indicativo. 
 
03) “Mas eu o exasperava tanto [...]”. Um sinônimo para 
a palavra em destaque pode ser: 
a) Incomodava. 
b) Amava. 
c) Xingava. 
d) Enganava. 
e) Magoava. 
 
04) A narradora passou a se comportar mal na sala 
porque: 
a) Como toda adolescente, queria provocar o professor. 
b) Não tinha paciência para ficar na aula. 
c) Não gostava das aulas do professor. 
d) Queria ter um motivo para sair da sala. 
e) Sentia-se atraída pelo professor e queria chamar sua 
atenção. 
 
05) São palavras cuja letra x tem a mesma pronúncia 
que em “exasperava”: 
a) Vexame, exame, exato, existir. 
b) Exausto, exonerar, tóxico, axila. 
c) Exercício, exótico, exuberante, exílio. 

d) Exímio, reflexo, fixo, exorbitante. 
e) Exaltar, táxi, taxa, paradoxo. 
 
06) A palavra “cólera” no texto está se referindo a: 
a) Uma doença. 
b) Um sentimento de melancolia. 
c) Um sentimento de ira. 
d) Uma característica do professor.  
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07) A única alternativa que apresenta todas as palavras 
escritas corretamente é: 
a) Chácara, chícara, acessor, sucesso.  
b) Observar, humildade, boteco, privilégio. 
c) Estensão, geito, acessório, berinjela. 
d) Intenço, fluorecente, análise, paralisação. 
e) Nascer, eceção, obsessão, enxurrada. 
 
08) Amor, então, 
também, acaba? 
Não, que eu saiba. 
O que eu sei 
é que se transforma 
numa matéria-prima 
que a vida se encarrega 
de transformar em raiva. 
Ou em rima. 
 
(Paulo Leminski) 
 
Para o eu lírico, o amor: 
a) É confuso, não há explicação. 
b) É a matéria-prima da vida. 
c) Sempre acaba. 
d) Transforma-se em dor ou alegria. 
e) É motivo de ódio. 
 
Observe a tira e responda às questões 09 e 10. 
 

 
 
09) O efeito de humor ocorre: 
a) Pela frase “Desliga essa tevê!”, no primeiro quadrinho. 
b) Pela repreensão do pai do garoto no último quadrinho. 
c) Pela ambiguidade da palavra “última”. 
d) Por ser uma tira direcionada a crianças. 
e) Por se tratar de um garoto “arteiro”. 
 
10) Outro verbo que se conjuga como “pedir” em “É a 
última vez que eu peço!!” é: 
a) Medir. 
b) Abrir. 
c) Surgir. 
d) Sorrir. 
e) Agir. 
 
 

MATEMÁTICA 

11) Uma caixa d água, completamente cheia, contém 

10.000 litros de água. Esse voluma, em metros cúbicos, 

corresponde a: 

a) 0,1 m3. 

b) 1,0 m3. 

c) 10 m3. 

d) 100 m3. 



e) 1.000 m3. 

 

12) Os passos de certa mulher medem, em média, 120 

centímetros. Sabendo que ela deu, durante um dia, 

10.000 passos, a quantidade que ela caminhou em 

metros neste dia, foi de: 

a) 1.200 metros. 

b) 12.000 metros. 

c) 120.000 metros. 

d) 1.200.000 metros. 

e) 12.000.000 metros 

 

13) Uma financeira disponibiliza para seu cliente um 

empréstimo no valor de  R$ 23.500,00 a juros simples de 

4% ao ano. O cliente pagou esse empréstimo após 3 

anos, portanto o valor total dos juros pago foi de: 

a) R$ 940,00. 

b) R$ 1.880,00. 

c) R$ 2.820,00. 

d) R$ 18.800,00 

e) R$ 28.200,00. 

 

14) Um capital de R$ 1.000.00, foi aplicado em 

determinada instituição financeira, por um período de 

seis meses e foi resgatado pelo valor de R$ 1.150,00. 

Considerando-se que o capital foi aplicado a juros 

simples, a taxa de juros ao mês foi de: 

a) 25%. 

b) 15%. 

c) 10%. 

d) 2,5%. 

e) 0,025%. 

 

15) Um capital de R$ 500,00, aplicado a juros simples de 

5% ao mês se transformou em um montante de R$ 

700,00, após um período de: 

a) 8 meses. 

b)18 meses. 

c) 28 meses. 

d) 38 meses. 

e) 48 meses. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16) Avaliando a importância dos hábitos alimentares 
para a saúde bucal adequada, é correto dizer que: 
a) O amido, por ser um polissacarídio, é mais cariogênico 
que a sacarose, que é um dissacarídeo. 
b) A quantidade de açúcar ingerido não é o fator 
fundamental na atividade de cárie e sim a frequência no 
consumo da sacarose. 
c) O alimento que contém açúcar é cariogênico, 
independente do potencial retentivo dele no dente e da 
frequência de ingestão. 
d) A força de adesão do alimento não interfere na 
atividade cariogênica deste. 
e) N.D.A. 
 
17) Sobre as técnicas de escovação, é correto afirmar 
que: 
I- As cerdas da escova são forçadas diretamente no 
sulco gengival. 
II- A escova é posicionada num ângulo de 45º com o eixo 
do dente. 
III- Realiza-se movimento curto para frente e para trás. 
IV- Realizam-se movimentos circulares. 
Estão corretas: 
a) Somente I e II. 
b) Somente II e III. 

c) Somente I e III. 
d) Somente I, II e III. 
e) N.D.A. 
 
18) No Brasil, o Programa de Atenção Básica à Saúde é 
a política que tem como objetivo: 
a) Levar em conta as necessidades e o uso racional de 
recursos disponíveis em uma localidade. 
b) Economizar recursos financeiros. 
c) Estimular a população a procurar o pronto atendimento 
de urgências médicas. 
d) Atingir apenas áreas subdesenvolvidas e carentes em 
recursos. 
e) N.D.A. 
 
19) O Pacto pela Vida faz parte da consolidação do SUS 
e deve compreender: 
a) Controle das doenças emergentes e endemias. 
b) Controle do câncer de esôfago, estômago e pâncreas. 
c) Prioridade para a atenção secundária. 
d) Saúde do trabalhador e prevenção de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 
e) N.D.A. 
 
20) Qual modelo de saúde bucal é capaz de incorporar o 
novo paradigma de que "Saúde é resultante das 
condições de alimentação, habitação, educação, renda, 
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade e acesso a serviços de saúde"? 
a) Saúde Bucal Coletiva. 
b) Preventivista. 
c) Curativista. 
d) Preventivista e Curativista. 
e) Técnico científico. 
 
21) A evidenciação de placa dental é importante subsídio 
para: 
a) A educação em saúde do paciente. 
b) Guiar a escovação supervisionada. 
c) O entendimento da instalação da doença periodontal. 
d) Levantar o índice de higiene bucal. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22) O monitoramento do teor de flúor na água de 
abastecimento é obrigação: 
a) Da equipe de Saúde Bucal. 
b) Da secretaria de infraestrutura do município. 
c) Da Vigilância Sanitária. 
d) Da fiscalização do Conselho de Saúde. 
e) Da Vigilância Epidemiológica. 
 
23) O melhor meio para evitar a instalação da doença 
periodontal consiste: 
a) Na realização de bochechos de compostos de óleos 
essenciais, como Listerine. 
b) Na remoção mecânica da placa bacteriana dental, por 
meio da escovação. 
c) No uso de clorexidina solução a 0,12%. 
d) No uso de enxaguatórios. 
e) No uso de bochechos de compostos quaternários 
como Cepacol, Wash, entre outros. 
 
24) Quanto ao autoexame da boca, identifique a 
afirmativa incorreta: 
a) É considerado um método suficientemente simples 
para identificar se uma lesão é maligna. 
b) Trata-se de uma estratégia para identificar 
anormalidades nos tecidos bucais. 
c) É um método suficientemente simples, acessível a 
qualquer pessoa e que pode detectar uma lesão em fase 
inicial. 
d) É essencial para detectar lesões na cavidade bucal, 
preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer. 



e) Considera-se uma estratégia eficaz para detectar o 
câncer bucal. 
 
25) O declínio da cárie dentária no Brasil se deve: 
a) À participação da sociedade no controle social. 
b) À fluoretação das águas de abastecimento público e o 
uso de dentifrícios fluoretados. 
c) Ao consumo de alimentos com teor aumentado de 
açúcar. 
d) À adoção de políticas públicas saudáveis.   
e) À universalização da atenção em saúde. 
 
26) A prevenção da cárie, pelo método sistêmico e 
coletivo do flúor, se dá por meio de: 
a) Ingestão de comprimidos fluoretados. 
b) Ingestão de água de abastecimento público fluoretada. 
c) Programa de bochechos com flúor. 
d) Aplicação de vernizes fluoretados. 
e) Uso de dentifrícios fluoretados. 
 
27) Em Saúde Coletiva, a intersetorialidade significa 
dizer que o Auxiliar de Consultório Dentário: 
a) Trabalha com a equipe do Programa Saúde da 
Família. 
b) Utiliza-se do Sistema de Referência e Contra-
Referência. 
c) Busca em outras instâncias, além da odontológica, 
meios para melhorar a saúde bucal da população. 
d) Desenvolve ações preventivas em espaços sociais. 
e) Desenvolve ações curativas e preventivas com base 
na epidemiologia. 
 
28) Os Centros Especializados de Odontologia no 
Sistema de Saúde Pública têm como objetivo: 
a) Oferecer serviços odontológicos em atenção primária. 
b) Pôr em prática o Princípio da Integralidade da Atenção 
Odontológica. 
c) Oferecer mais a quem precisa mais. 
d) Desenvolver trabalho odontológico com equipe 
interdisciplinar. 
e) Pôr em prática a universalização do atendimento. 
 
29) Qual a alternativa que melhor descreve a exigência 
de atendimento de normas de biossegurança no trabalho 
cotidiano do auxiliar de consultório dentário: 
a) Paciente com queixa de doenças sexualmente 
transmissíveis. 
b) Paciente diabético. 
c) Portadores do vírus HIV. 
d) Pacientes em tratamento para tuberculose. 
e) Em toda e qualquer situação. 
 
30) O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI's) 
na prática odontológica tem como objetivo: 
a) Oferecer melhor visibilidade do campo operatório. 
b) Proporcionar melhor assepsia do campo operatório. 
c) Eliminar a infecção por instrumental pérfuro-cortante. 
d) Promover a desinfeção da unidade auxiliar. 
e) Proteger contra infecção por aerossol bacteriano. 
 


