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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1
QUESTÃO 01

Quando a linguagem culta é um fantasma

O Texto 1, em sua dimensão global, argumenta em favor:

Antes de entrar no exame dos modos de uso da
linguagem dos jovens, é preciso estabelecer que, em qualquer
idioma, há vários níveis de expressão e comunicação:
coloquial, culto, profissional, técnico, acadêmico, formal etc.
As diferenças entre esses níveis são evidentes, por isso
parecem facilmente demarcáveis. Basta comparar, por
exemplo, a fala de estudantes com a fala de um juiz em sua
tribuna ou a de um professor em uma conferência na
universidade.
Assim, as dificuldades do jovem estão, a rigor, na
incapacidade de expressar-se nos níveis formais e distantes de
sua experiência de comunicação cotidiana. No seu grupo – e
aí é que vive a maior parte de seu tempo – certamente ele não
sente o menor embaraço para dizer o que quer e entender o
que os amigos falam. A comunicação se faz à perfeição, sem
quaisquer ruídos: ”Sábado vou dar um chego lá na tua baia,
ta?” E a resposta vem logo, curta e precisa: “Falo!” Vê se
leva o Beto junto. Faz tempo que ele não pinta lá. Depois a
gente sai pra dar uma banda”.
Esse é o nível da linguagem de seu grupo. Um nível
meio galhofeiro e rico de tons que ele domina galhardamente.
Está como um peixe dentro de seu elemento natural.
Movimenta-se com segurança, muito consciente de sua
capacidade de comunicação.
As dificuldades que experimenta – e que o fazem
inseguro – estão na aprendizagem da língua “ensinada na
escola”: a língua culta. Essa, representa para ele um obstáculo
intransponível, uma coisa estranha que o assusta. E é fato
compreensível. Para o jovem habituado à linguagem de seu
grupo, à gíria, ao jargão de seus companheiros de idade e de
interesses, a norma culta surge como um fantasma, um
anacronismo com o qual não consegue estabelecer uma
convivência amistosa. Se passa todo o tempo a dizer “tu viu”,
“eu vi ela”, “me dá a caneta”, “as redação”, como irá, nos 50
minutos da aula de português, alterar seu comportamento
linguístico e aceitar sem relutância que o certo é “tu viste”,
“eu a vi”, dá-me a caneta”, “as redações”?
A força coercitiva da escola é pouca para opor-se à
avalanche de usos diferentes que vêm de fora. É, pensando
bem, quase uma violência que se comete contra a
espontaneidade da linguagem dos jovens, principalmente
quando o professor não é suficientemente esclarecido para
dar-lhes a informação tranquilizadora de que todos os níveis
de linguagem são legítimos, desde que inseridos em contexto
sociocultural próprio e para explicar-lhes, enfim, por que a
escola trabalha preferencialmente o nível linguístico da
norma culta. Isso os tiraria da situação constrangedora em que
se acham metidos e que se manifesta mais ou menos assim:
“Não sei como é que não consigo aprender português!”

A) dos modos de uso da linguagem dos jovens, desde que
sigam a norma culta da língua.
B) dos níveis formais da língua, níveis distantes da
comunicação cotidiana.
C) da flexibilidade das línguas para adequar-se a seus
contextos de uso.
D) do ensino sistemático do nível linguístico da norma culta
nas escolas.
E) do uso, pelo jovem, da gíria e do jargão próprios de seu
grupo.
QUESTÃO 02

Entender um texto supõe o reconhecimento do tipo e do gênero
em que ele se enquadra. Os sentidos e as intenções expressos
pelo texto em análise decorrem, também, do fato de ele ser um
texto:
A) narrativo, com personagens, ações, cenas, enredo e
desfecho bem definidos.
B) expositivo: alguns princípios teóricos são trazidos à tona
para fundamentar a reflexão sobre um determinado ponto.
C) injuntivo, no sentido de que dá ao leitor ‘instruções’ de
como ele deve agir para chegar a um resultado.
D) opinativo, centrado nas convicções pessoais do autor e em
dados de sua experiência privada.
E) descritivo, desenvolvido em torno da visão de um objeto,
apresentado de forma estática e uniforme.
QUESTÃO 03

Segundo o texto em análise, a principal orientação que o
professor de Português deveria dar a seu aluno está resumida
no seguinte trecho:
A) “as dificuldades do jovem estão, a rigor, na incapacidade
de expressar-se nos níveis formais e distantes de sua
experiência de comunicação cotidiana”.
B) “Para o jovem habituado à linguagem de seu grupo, à
gíria, ao jargão de seus companheiros (...), a norma culta
surge como um fantasma”.
C) “A força coercitiva da escola é pouca para opor-se à
avalanche de usos diferentes que vêm de fora”.
D) “todos os níveis de linguagem são legítimos, desde que
inseridos em contexto sociocultural próprio”.
E) “a escola trabalha preferencialmente o nível linguístico da
norma culta”.

(Lourival Viana. Quando a linguagem culta é um
fantasma. Correio do Povo. 7/8/1983. Adaptado).
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QUESTÃO 04
QUESTÃO 07

Releia o trecho: “A força coercitiva da escola é pouca para
opor-se à avalanche de usos diferentes que vêm de fora”. Por
esse trecho, se poderia concluir que:
A) a linguagem do meio social exerce sobre a linguagem da
escola um poder quase incontrolável.
B) a escola não se capacita para opor-se aos usos, cada vez
mais frequentes, de palavras estrangeiras.
C) os usos linguísticos da população que chega à escola
cedem, inteiramente, à força coercitiva da escola.
D) os alunos que vêm de fora, de outros meios sociais, têm
dificuldade de fazer oposição às orientações da escola.
E) à escola cabe opor-se, com força e coerção, aos usos
linguísticos que procedem de outros meios sociais.

A escolha das palavras de um texto representa uma das
condições fundamentais para a expressão de seu sentido.
Analise os fragmentos abaixo e os comentários entre
parênteses acerca da significação das palavras sublinhadas.
1. As diferenças entre esses níveis são (...) facilmente
demarcáveis; (quer dizer, são facilmente discrimináveis).
2. “Um nível meio galhofeiro (...) e rico de tons que ele
domina galhardamente”; (quer dizer, ele domina
bravamente).
3. “A força coercitiva da escola é pouca”; (quer dizer, o poder
que a escola tem de impor, de reprimir, de coagir).
4. “a norma culta surge como um fantasma, um anacronismo”;
(quer dizer, surge como algo ambíguo).

QUESTÃO 05

Estão corretos os comentários em:

A) os professores parecem violentos em sua maneira de
atuar em sala de aula.
B) essa norma é alheia à experiência cotidiana do aluno
como usuário da língua.
C) a escola se rebela contra os ruídos próprios da linguagem
dos jovens.
D) os alunos não se convencem de sua incapacidade de
comunicação.
E) a escola não consegue criar uma convivência amistosa
entre mestres e alunos.
QUESTÃO 06

No trecho: “todos os níveis de linguagem são legítimos, desde
que inseridos em contexto sociocultural próprio”, a expressão
sublinhada:

1, 2 e 3 apenas
1, 2 e 4 apenas
2, 3 e 4 apenas
1, 3 e 4 apenas
1, 2, 3 e 4

QUESTÃO 08

Observe o trecho: “a norma culta surge [para o jovem] como
um fantasma, um anacronismo com o qual não consegue
estabelecer uma convivência amistosa”. A opção pelo uso da
preposição antes do relativo é devida à regência dos termos
desse segmento. Também está correta a escolha da preposição
na alternativa seguinte:
A) A norma culta surge como um fantasma, um anacronismo
ao qual o jovem não consegue se livrar.
B) A norma culta surge como um fantasma, um anacronismo
do qual o jovem não consegue se submeter.
C) A norma culta surge como um fantasma, um anacronismo
do qual o jovem não consegue explicar.
D) A norma culta surge como um fantasma, um anacronismo
no qual o jovem não consegue se reconhecer.
E) A norma culta surge como um fantasma, um anacronismo
no qual o jovem não consegue refutar.

RAS
CUN

A) tem um valor semântico de causalidade; igual àquele
outro da expressão ‘uma vez que’.
B) denota um sentido de ‘finalidade’; ‘a fim de’ é uma outra
opção para esse contexto.
C) expressa condicionalidade; poderia ser substituída pela
conjunção ‘se’.
D) é um conectivo inter-oracional com valor semântico de
concessão.
E) constitui um marcador aditivo que indica o acréscimo de
um novo argumento.

A)
B)
C)
D)
E)

HO

Na visão do autor, para o aluno, ‘a norma culta” parece um
fantasma porque:
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QUESTÃO 09

TEXTO 2

O Texto 1 fala em que: “há vários níveis de expressão e
comunicação”. O verbo ‘haver’, de acordo com a norma
culta, adota certas restrições de concordância. Assim, a
alternativa em que a concordância desse verbo está correta é:

As falhas da gramática tradicional são, em geral,
resumidas em três grandes pontos: sua inconsistência
teórica e falta de coerência interna; seu caráter
predominantemente normativo; e o enfoque centrado em
uma variedade da língua, o dialeto padrão (escrito), com
exclusão de todas as outras variantes.
Todos os três pontos merecem atenção cuidadosa;
só teremos uma gramática satisfatória como base para o
ensino quando os três estiverem devidamente
repensados. Assim, a gramática deverá, primeiro,
colocar em seu devido lugar as afirmações de cunho
normativo: não necessariamente suprimindo-as, mas
apresentando o dialeto padrão como uma das possíveis
variedades da língua, adequada em certas circunstâncias
e inadequada em outras (é tão “incorreto” escrever um
tratado de Filosofia no dialeto coloquial quanto namorar
utilizando o dialeto padrão). Depois, a gramática deverá
descrever pelos menos as principais variantes (regionais,
sociais e situacionais) do português brasileiro,
abandonando a ficção, cara a alguns, de que o português
do Brasil é uma entidade simples e homogênea.
Finalmente, e acima de tudo, a gramática deverá ser
sistemática, teoricamente consistente e livre de
contradições.

A) Em todas as línguas, devem haver diferentes níveis de
expressão e comunicação.
B) Em todas as línguas, sempre houveram diferentes níveis
de expressão e comunicação.
C) Se não houvessem diferentes níveis de expressão e
comunicação, o uso da linguagem seria bem mais difícil.
D) Os diferentes níveis de comunicação não haviam sido
mal entendidos se a gramática não fosse tão
inconsistente.
E) Haviam, na época do Descobrimento, centenas de línguas
indígenas faladas no território brasileiro.

QUESTÃO 10

Uma relação de causa e consequência pode ser vista no
seguinte trecho do Texto 1:
A) “é preciso estabelecer que, em qualquer idioma, há vários
níveis de expressão e comunicação”.
B) “As diferenças entre esses níveis são evidentes, por isso
parecem facilmente demarcáveis”.
C) “as dificuldades do jovem estão, a rigor, na incapacidade
de expressar-se nos níveis formais”.
D) “Não sei como é que não consigo aprender português!”
E) “[o jovem] Está como um peixe dentro de seu elemento
natural”.

(Mario Perini. Para uma nova gramática do
português. São Paulo: Ática, 1985, p. 6).

RAS
CUN

HO

QUESTÃO 11

Os autores dos Textos 1 e 2 partilham de princípios teóricos
acerca de questões linguísticas. Isso fica bem evidente no
seguinte fragmento do Texto 2:
A) “a gramática deverá, primeiro, colocar em seu devido
lugar as afirmações de cunho normativo”.
B) “a gramática deverá descrever pelos menos as principais
variantes (regionais, sociais e situacionais) do português
brasileiro”.
C) “o português do Brasil é uma entidade simples e
homogênea”.
D) “a gramática deverá ser sistemática, teoricamente
consistente e livre de contradições”.
E) “o dialeto padrão [é] uma das possíveis variedades da
língua, adequada em certas circunstâncias e inadequada
em outras”.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

As três expressões que aparecem sublinhadas no Texto 2 são
pertinentes para o leitor, pois:

Para o autor do Texto 2:
A) existe um “português do Brasil”, com uma gramática que
é simples e uniforme.
B) uma das falhas da gramática tradicional consiste na sua
concentração em apenas um dos dialetos da língua.
C) uma gramática satisfatória deve suprimir as afirmações
que têm uma finalidade normativa.
D) a gramática deve-se furtar à descrição das variantes
regionais do português falado no Brasil.
E) a gramática deve abandonar o trabalho de descrição dos
textos de ficção.

A) situam-se no início dos períodos e vêm demarcadas por
vírgulas.
B) marcam uma orientação futura, reiterada pelos verbos no
futuro do presente.
C) exprimem uma circunstância de modo, que fica evidente
no uso do advérbio ‘finalmente’.
D) constituem uma metáfora acerca de como apreender as
falhas da gramática tradicional.
E) indicam a sequência em que um determinado item do
texto é apresentado.

QUESTÃO 13

Observe o seguinte fragmento do Texto 2: “Todos os três
pontos merecem atenção cuidadosa”. A relevância textual
desse fragmento se deve ao fato de ele:
A) apresentar total clareza na expressão morfossintática de
seu conteúdo.
B) estar escrito corretamente, dentro das normas cultas da
concordância verbo-nominal.
C) sinalizar que o segundo parágrafo dá continuidade às
informações do primeiro.
D) usar palavras de classes gramaticais distintas, como
substantivo, verbo, adjetivo.
E) favorecer interpretações ambíguas, o que acentua o
interesse do leitor pelo texto.
QUESTÃO 14

Pelas concepções teóricas reveladas no Texto 2, podemos
concluir que:
1. o contexto situacional em que ocorre a ação de
linguagem é fundamental para o cálculo de sua
relevância.
2. o ideal de uma gramática sem falha está em que ela se
ocupe das normas que definem o padrão culto da língua.
3. o português do Brasil tem falhas porque são muitas as
variantes regionais, sociais e situacionais de seus usos.
4. a linguagem da ficção, sobretudo a do português
brasileiro, adota uma expressão simples e homogênea.
5. uma gramática adequada ao ensino deve estar
teoricamente bem fundamentada e admitir uma
pluralidade de usos.
Estão corretas as conclusões em:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 5 apenas
1 e 4 apenas
2, 3 e 4 apenas
1, 3 e 4 apenas
1, 2, 3, 4 e 5
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

Sete cartas numeradas de 1 a 7 são colocadas em uma caixa.
Sem olhar, Marcos pega três cartas, Nilson pega outras duas,
e restam duas cartas na caixa. Após olhar suas cartas, Marcos
afirma que a soma dos números das cartas de Nilson é um
número par. Se Marcos diz a verdade, quanto vale a soma dos
números das cartas que ele pegou?
A) 15
B) 12
C) 10
D) 9
E) 6

Andréia, Bianca, Cláudia, Denise e Eduarda estão sentadas
em um banco. Andréia não está sentada na extremidade
direita e Bianca não está sentada na extremidade esquerda.
Cláudia não está sentada nem na extremidade direita nem na
extremidade esquerda. Eduarda não está sentada ao lado de
Cláudia e Cláudia não está sentada ao lado de Bianca. Denise
está sentada à direita de Bianca, mas não necessariamente ao
lado dela. Quem está sentada na extremidade direita do
banco?
A) Andréia.
B) Bianca.
C) Cláudia.
D) Denise.
E) Eduarda.

QUESTÃO 17

Três amigos, Davi, Elias e Fred torcem pelo Sport, Náutico e
Santa Cruz, não necessariamente nessa ordem. O que torce
pelo Sport é o mais novo dentre eles, e é filho único. Fred é
mais velho que o torcedor do Náutico, e casado com a irmã
de Davi. Os amigos que torcem pelo Sport, pelo Náutico e
pelo Santa Cruz, nessa ordem, são:
A) Davi, Elias e Fred.
B) Fred, Davi e Elias.
C) Elias, Davi e Fred.
D) Elias, Fred e Davi.
E) Davi, Fred e Elias.
QUESTÃO 18

André e seu pai fazem aniversário no mesmo dia. Esse ano
aconteceu um fato interessante, no dia em que André
completou 14 anos seu pai completou 41, ou seja, as suas
idades possuem os algarismos invertidos. Se o pai viver cem
anos, quantas vezes esse fenômeno ainda irá ocorrer?

Para a final da corrida de 800 metros, 6 amigos fizeram seus
prognósticos:
Æ Bruno chegará em 4º lugar e Ernesto chegará em 3º.
Æ Artur chegará em 1º lugar e Bruno chegará em 2º.
Æ Bruno chegará em 6º lugar e Dario chegará em 4º.
Æ Artur chegará em 1º lugar e Carlos chegará em 3º.
Æ Carlos chegará em 3º lugar e Fernando em 5º.
Æ Dario chegará em 2º lugar e Ernesto chegará em 3º.
Sabendo que cada um deles acertou somente um resultado,
quem chegou em último lugar?
A) Artur.
B) Bruno.
C) Carlos.
D) Dario.
E) Fernando.

RAS
CUN

HO

RAS
CUN

HO

A) 1 vez.
B) 3 vezes.
C) 5 vezes.
D) 10 vezes.
E) 14 vezes.

QUESTÃO 20
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QUESTÃO 21
QUESTÃO 23

A respeito dos principais componentes de um PC e seus
periféricos, analise as seguintes afirmativas:
1.

A capacidade de armazenamento da memória RAM de
um PC não é um dos fatores responsáveis pelo
desempenho do mesmo.
O gabinete utilizado para acomodação dos componentes
de um PC é formalmente chamado de CPU. Algumas
CPUs possuem entradas USB e conexões de áudio na
parte frontal.
Laser, jato de tinta e térmica correspondem a diferentes
tipos de impressora. Apesar de cada tipo adotar um
sistema físico de impressão distinto, as três têm em
comum o uso de cartuchos de tinta.

2.

3.

A respeito do editor de texto Microsoft Word, analise as
seguintes afirmativas:
1.

No Microsoft Word, é possível selecionar o documento
inteiro pressionando SHIFT+T.
Cabeçalhos e rodapés podem ser incluídos em um
documento desde que sejam apareçam repetidos em todas
as páginas do documento.
Um dos recursos do Microsoft Word é de converter texto
em tabela. Para isso é necessário indicar onde se deseja
dividir o texto em colunas, utilizando os caracteres
separadores desejados.

2.

3.

Assinale a alternativa correta:
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

QUESTÃO 24
QUESTÃO 22

A respeito dos sistemas operacionais Windows XP e
Windows Vista, analise as seguintes afirmativas:

A respeito da planilha eletrônica Microsoft Excel, analise as
seguintes afirmativas:
1.

2.

3.

O Windows Vista introduz os programas Lente de
Aumento, Narrador, Teclado Virtual e Gerenciador de
Utilitários como recursos para facilitar a utilização do
computador por pessoas portadoras de alguma
necessidade especial de acessibilidade.
O Windows Firewall é um recurso de segurança,
fundamental para proteger o computador contra muitos
tipos de softwares mal-intencionados. Está presente a
partir do Windows Vista.
O Windows XP oferece o recurso Pesquisa Instantânea,
sofisticada ferramenta de localização de arquivos e
mensagens de email disponível em várias partes do
sistema.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

2.

3.

Há
um
erro
de
sintaxe
na
fórmula
=SE(MÉDIA(F2:F5)>50; SOMA(G2:G5);0).
O Microsoft Excel é capaz de realizar operações com
datas, como por exemplo calcular o número de dias entre
duas datas.
No Microsoft Excel, a fórmula =SE(A1>A2; A1-A2;
“Saldo negativo”) retorna sempre um resultado
numérico.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

RAS
CUN
HO

1.

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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QUESTÃO 25

A respeito das tecnologias relacionadas à Internet e ao correio
eletrônico, analise as seguintes afirmativas:
1.

2.

3.

A ferramenta de busca do Google permite limitar uma
pesquisa apenas ao domínio de um site. Por exemplo, a
entrada “seleção site:www.sesc-pe.com.br/” buscaria
ocorrências da palavra-chave seleção apenas no site do
SESC Pernambuco.
É possível apagar um e-mail enviado desde que o
destinatário ainda não o tenha lido. Para isso, basta
remover a mensagem da pasta Itens enviados do
programa que enviou a mensagem.
As redes sociais na Internet estão cada vez mais
populares. Apesar de serem consideradas poderosas
ferramentas de comunicação, até o momento, nenhuma
delas tem uso corporativo.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa incorreta:
A) Define-se como semiotécnica, a técnica da pesquisa dos
sinais e sintomas e se resolve na arte de explorar (coleta
de dados básicos).
B) São fatores determinantes para a definição de um
prognóstico: tipo da doença, dano funcional, efetividade
na terapêutica, condições gerais e psíquicas do paciente.
C) Sinal são as características observadas pelo clínico,
representando as manifestações objetivas percebidas pelo
mesmo.
D) Define-se como sinal patognomônico os aspectos clínicos
que precedem o aparecimento da doença.
E) Determinam-se como terapêutica de suporte, as
prescrições realizadas com o objetivo de estabilizar as
condições gerais do paciente.
QUESTÃO 27

Indique a alternativa incorreta:
A) A biópsia é um exame complementar de grande
importância para a elucidação definitiva de um
diagnóstico, porém não substitui o exame clínico.
B) São condições ideais para se realizar biópsia, áreas de
ulceras profundas, áreas pouco espessas de uma lesão
leucoplásica e regiões centrais de lesões extensas .
C) Classifica-se como biópsia incisional a retirada de um
fragmento lesional, visando estudo anatomopatológico.
D) São indicações de biópsia lesões eritematosas e brancas
com suspeita de malignidade, sem sinal de cura ou
regressão do quadro, além de nódulos de crescimento
rápido .
E) A peça cirúrgica biopsiada deve ser condicionada em um
recipiente devidamente identificado contendo formol a
10% em volume suficiente para que a peça esteja
totalmente submersa.
QUESTÃO 28

Assinale a alternativa correta:
A) O granuloma piogênico, é uma resposta exuberante a um
trauma ou irritação local bastante dolorida, sangrante,
macular de coloração variando do rosa ao roxo
B) O fibroma ossificante periférico origina-se das células do
periósteo ou do ligamento periodontal o que explica sua
localização na gengiva (papila interdental)
C) A hiperplasia fibrosa inflamatória é mais comumente
encontrada no assoalho bucal próximo ao rebordo alveolar
D) A fibromatose gengival é muito comum em pacientes
idosos e clinicamente apresenta-se como uma “impressão”
da prótese total no palato
E) O granuloma gravídico é uma entidade patológica
completamente diferenciada do granuloma piogênico.

Analise cada uma das afirmações abaixo indicado V quando
for verdadeira e F quando for falsa

(

) Entende-se por Mácula uma área focal com alterações

(

) Nódulo é uma lesão sólida, elevada e com diâmetro

(

) Petéquia é uma lesão vascular causada pela dilatação de

(
(

) Bolha é uma vesícula grande ( > 5 mm)
) Placa é uma lesão ligeiramente elevada com superfície

na coloração sem elevações ou depressões
<5mm
pequenos vasos superficiais

lisa preenchida por líquido ou semilíquido
A sequência correta de cima para baixo é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFVV
VVVVF
VFVVF
FVVFV
FFVVF

QUESTÃO 30

Em relação às resinas compostas analise as afirmativas
abaixo
1.

A matriz resinosa constitui a parte quimicamente ativa
das resinas compostas, pois vai estabelecer ligações
cruzadas no momento da polimerização, conferindo
resistência ao material.
2. Dentre as partículas inorgânicas, o bário e o quartzo são
responsáveis pela radiopacidade das resinas compostas.
3. A incorporação de partículas de carga inorgânica
possibilitou a diminuição da quantidade de matriz
orgânica, diminuindo a sorção de água, a contração de
polimerização e a resistência ao desgaste.
4. Os silanos são moléculas que possuem a capacidade de
se unir quimicamente à superfície de carga, bem como à
matriz orgânica, propiciando uma interface adesiva
bastante confiável.
Está (ão) correta (s):
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4
1, 3 e 4
1, 2 e 3
1 e 4 apenas
2 e 3 apenas
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Analise as afirmativas abaixo em relação ao uso dos
antibióticos em Odontologia:

Assinale a alternativa incorreta:
A) Resinas
compostas
fotoativadas
apresentam
fotoiniciadores e somente polimerizam-se em presença de
luz, e resinas compostas quimicamente ativadas
apresentam uma pasta base e outra catalisadora que são
misturadas para que haja a polimerização.
B) Nas resinas compostas fotopolimerizáveis, o uso de luz
visível com comprimento de onda em torno de 470
nanômetros ativa a hidroquinona (agente iniciador),
propiciando a interação reativa com uma amina terciária.
C) As resinas condensáveis apresentam como principal
característica uma resistência ao escoamento, mesmo com
a ação de um condensador.
D) Um aspecto importante para a manutenção da cor de uma
resina composta é a lisura da superfície restaurada, obtida
através da sequência de acabamento e polimento.
E) As resinas condensáveis apresentam maior quantidade de
partículas inorgânicas, maior resistência ao desgaste
físico, e são indicadas para restaurações em dentes
posteriores.

1. As tetraciclinas são os antibióticos de primeira escolha
em Odontologia tendo em vista a sua grande afinidade ao
tecido ósseo e dentes.
2. A posologia para o uso de amoxicilina em adultos deve
ser: 500 a 1000 mg, 3 vezes ao dia (de 8/8 horas).
3. A nistatina (antibiótico antifúngico) apresenta ação tanto
contra fungos quanto contra bactérias.
4. Os macrolídeos, mesmo sendo de pequeno espectro, se
constituem uma boa alternativa para o caso de pacientes
alérgicos à penicilina.
Está (ão) incorreta (s):
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 34

QUESTÃO 32

Considerando os sistemas adesivos analise as afirmativas
abaixo:
1.

2.

3.

4.

O condicionamento com ácido remove a smear layer e
desmineraliza a dentina peri e intertubular, expondo uma
rede de colágeno e alargando a entrada dos túbulos
dentinários.
A profundidade de desmineralização é influenciada por
fatores como pH, tempo de aplicação, viscosidade e
concentração do ácido.
O mecanismo de união do adesivo ao esmalte é explicado
pela redução da energia superficial do esmalte após o
condicionamento com ácido, e pela criação de
microporosidades que aumentam a área de superfície e
são posteriormente preenchidas pelo adesivo, formando os
prolongamentos adesivos (tags).
A umidade residual do substrato dentinário, antes da
aplicação dos sistemas adesivos, tem um papel
fundamental na permeação dos monômeros resinosos na
dentina condicionada: a matriz orgânica (em especial o
colágeno) exposta pelo condicionamento ácido, sem a
sustentação promovida pelos cristais de hidroxiapatita,
sofre um colapso na ausência de umidade.

Está (ão) correta (s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3
2, 3 e 4
1, 2 e 4
1, 3 e 4
3 e 4 apenas

1 e 3 apenas
2 e 3 apenas
1,2 e 3
3 e 4 apenas
2, 3 e 4

Indique a alternativa correta:
A) O Índice Periodontal Comunitário (IPC) pode substituir
o exame periodontal completo
B) Para o registro do IPC, sondam-se todos os dentes, e são
registrados os resultados dos dentes índice.
C) O escore 2 significa cálculo supra e/ou subgengival,
bolsas até 3mm, faixa escura da sonda visível.
D) A sonda utilizada para o exame periodontal é a sonda
PC-15 (Carolina do Norte) com esfera de 0,5mm na
ponta.
E) Para o exame periodontal a boca do paciente é dividida
em quadrantes.
QUESTÃO 35

Considerando os instrumentos periodontais é correto afirmar:
A) As curetas Gracey 13-14 são indicadas para as faces
vestibulares e linguais dos dentes anteriores.
B) A sonda tipo Carolina do Norte apresenta marcações de
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 15 milímetros.
C) A sonda tipo Williams apresenta marcação apenas entre
os milímetros 3,5 a 5,5 e uma esfera de 0,5mm na ponta.
D) As curetas Gracey são indicadas para qualquer área da
boca.
E) As curetas Gracey são indicadas para áreas específicas
da boca, e são apresentadas aos pares.

Página 9/13
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

SESC
Concurso Público – 2010
Tipo 1

Cargo: Odontólogo – Clínico Geral – Nível Superior

QUESTÃO 36

QUESTÃO 40

Indique dentre as opções abaixo a opção correta para os
procedimentos que fazem parte da terapia periodontal não
cirúrgica, também denominado de procedimentos básicos
periodontais.
A) Raspagem e alisamento corono radicular.
B) Orientação à higiene, pequenos movimentos ortodônticos
e reavaliação
C) Raspagem e alisamento corono radicular, cirurgia para
descontaminação de bolsas periodontais
D) Orientação a higiene e motivação, raspagem, alisamento e
polimento corono radicular, reavaliação
E) Orientação a higiene, motivação, cirurgia para
descontaminação e reavaliação.
QUESTÃO 37

A Primeira Conferência Internacional de Promoção de Saúde
foi um marco. Indique dentre as opções abaixo quando e em
que lugar ocorreu este evento:
A)
B)
C)
D)
E)

1974 Londres
1974 no Brasil
1988 Adelaide
1997 Jakarta
1986 Ottawa

QUESTÃO 38

Indique, dentre as opções abaixo a alternativa correta:
A) Gaze, campos cirúrgicos, algodão e tecidos em geral,
deverão ser esterilizados pelo calor úmido em embalagens
individuais.
B) O papel grau cirúrgico, utilizado para embalar materiais
para esterilização, podem ser usados mais de uma vez.
C) 60 minutos a uma temperatura de 160º C é suficiente para
esterilização pelo método do calor seco.
D) Utilizando o método de esterilização pelo calor seco, o
prazo de validade desta esterilização é de 30 dias.
E) A esterilização pelo calor seco deve ser sempre priorizada
para todo tipo de material.
QUESTÃO 39

Crianças em fase escolar estão mais expostas a sofrerem
traumas dentários. Assinale, dentre as opções abaixo qual é a
substância correta para o armazenamento de um dente
avulsionado:
A)
B)
C)
D)
E)

Água mineral
Água destilada
Saliva
Leite
Soro fisiológico

Considerando o uso da Radiologia em Odontologia,
identifique dentre as alternativas abaixo qual a correta:
A) As radiografias panorâmicas são as mais indicadas para o
diagnóstico de reabsorções dentárias.
B) Ao se detectar reabsorções radiculares nas radiografias
panorâmicas, têm-se casos de pequenas reabsorções com
pouca perda de estrutura dentária.
C) As radiografias periapicais são as mais indicadas para o
diagnóstico de alterações como fraturas radiculares e
reabsorções.
D) Radiografias são constituídas fundamentalmente por uma
emulsão composta de gelatina e halogeneto de prata
(brometo).
E) A radiação primária recebida pelo paciente é amenizada
pelo uso do avental plumbífero e placa
QUESTÃO 41

Quanto ao atendimento de pacientes gestantes, indique qual a
opção está incorreta:
A) Todo tratamento odontológico poderá ser realizado
durante a gravidez, mas devem-se evitar cirurgias mais
invasivas.
B) A melhor época para o tratamento odontológico em
gestantes é durante o primeiro trimestre.
C) Deve-se sempre agendar consultas curtas e na segunda
parte da manhã, pois os enjôos são mais frequentes no
início da manhã.
D) O anestésico de escolha para uso em gestantes é a
lidocaína.
E) Prilocaína e Mepivacaína não são as melhores escolhas
para uso em pacientes gestantes, pois são rapidamente
absorvidas e contem uma solução mais concentrada.
QUESTÃO 42

Considerando-se a Política Nacional de Saúde Bucal, indique
a alternativa incorreta:
A) Nos princípios de organização do SUS a regionalização e
hierarquização definem que as questões de maior
complexidade devem ser atendidas pelas unidades
básicas de saúde.
B) A integralidade diz respeito ao atendimento do
indivíduos como um todo.
C) As linhas de cuidado da criança, do adolescente, do
adulto e do idoso, são fundamentais na organização do
modelo baseado nas Diretrizes da Política Nacional de
Saúde Bucal.
D) A NOB/SUS-96 normatizou a Estratégia de Saúde da
Família que foi criada em 1994
E) No modelo de Estratégia de Saúde da Família há
priorização da visita domiciliar, desta forma busca-se o
estabelecimento de um vínculo entre as famílias e os
profissionais de saúde.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 46

Analise as afirmativas abaixo em relação ao diagnóstico das
doenças pulpares

Dentre as afirmações abaixo indique a que está correta em
relação à Vigilância Sanitária para atendimento odontológico

1.
2.

A) O Registro profissional no CRO e obrigatória, e o
Cadastro VISA Estadual e Cadastro na prefeitura são
itens opcionais.
B) O Termo de Notificação (TN) registra a visita dos fiscais
e intima o profissional a realizar as adequações
necessárias no consultório.
C) O Auto de Infração (AI) consiste de advertência, multa,
interdição e apreensão.
D) As instalações elétricas e hidráulicas podem não ser
embutidas ou protegidas por calhas.
E) O Termo de Notificação (TN) registra a visita dos fiscais
e procedimentos adotados.

Na hiperemia a dor é sempre provocada
O prognóstico de hiperemia é sempre desfavorável ao
dente e à polpa
Na pulpite aguda a dor é espontânea, e exacerbada pelo
calor
Na pulpite aguda o prognóstico é favorável ao dente, mas
desfavorável à polpa

4.

Está (ão) incorreta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4
1e2
2 apenas
3e4
2e4

QUESTÃO 47

Considerando as más oclusões dentárias indique qual dentre
as alternativas abaixo está incorreta:

QUESTÃO 44

Baseando-se nos níveis de prevenção em saúde bucal, indique
a alternativa correta:

HO

A) No primeiro nível de prevenção inclui-se a promoção de
saúde e no segundo a limitação do dano
B) As atividades desenvolvidas no 1º e 2º níveis são
atividades de Prevenção Primária
C) As atividades desenvolvidas nos 3º e 4º níveis são
atividades de Prevenção Primária
D) As atividades como uso de substâncias fluoretadas,
utilização de dieta não cariogênica e selantes, fazem parte
do 3º nível de prevenção.
E) No terceiro nível de prevenção, onde há a proteção
específica, a doença cárie não foi prevenida nos dois
níveis anteriores e é diagnosticada em sua fase inicial.
Procedimentos de remineralização das estruturas dentárias
e selantes podem ser realizados neste nível.

A) A má oclusão Classe II são os casos onde a arcada
inferior encontra-se em uma posição distal em relação ao
superior.
B) A má oclusão de Classe III são os casos em que o
primeiro molar inferior encontra-se em uma posição
distal em relação ao primeiro molar superior.
C) A má oclusão Classe II divisão 2, os incisivos superiores
estão com ingicnação axial vertical ou lingual, com o
arco superior geralmente achatado.
D) A má oclusão de Classe I são casos em que a relação
anteroposterior dos primeiros molares superiores e
inferiores é normal,
E) A má oclusão de Classe II divisão 1 é caracterizada por
uma protusão dos incisivos superiores que apresentam
inclinação axial labial.

QUESTÃO 45

Em relação às exodontias é correto afirmar:
A) Para exodontia de coroas muito destruída, coroas muito
restauradas, raízes normais devem-se utilizar como
instrumento o forceps.
B) Para exodontia de dentes com coroas íntegras ou pouco
restauradas, dentes com raízes curtas e cônicas e dentes
com estruturas e suporte favoráveis deve-se sempre
utilizar como instrumento os elevadores.
C) Os forceps de números 65 e 69 são indicados para
exodontia de dentes pré-molares a pré-molares.
D) O forceps para ser usado para exodontia de dentes molares
superiores esquerdos é o 18L.
E) O fórceps de número 16 deve ser empregado para
exodontia de molares superiores.

RAS
CUN

3.
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QUESTÃO 48

Em relação ao Tratamento Restaurador Atraumático (ART),
considere as afirmações abaixo:
1.

2.

3.

4.

Segundo Frencken (1994), ART são restaurações
realizadas sem a utilização de instrumentos rotatórios e as
camadas mais profundas de tecido cariado são deixadas
sob o material restaurador.
Dentre as maiores vantagens em se fazer restaurações
atraumáticas destacam-se: maior desgaste superficial e a
menor dureza do material restaurador.
Uma das maiores desvantagens no uso do ionômero de
vidro para realização das ARTs se dá pela lenta e
continuada liberação de flúor.
O ionômero de vidro é o material de escolha para
realização da ART por apresentar uma boa
compatibilidade com a polpa e com a dentina, além de
apresentar um bom selamento da cavidade e adesão ao
esmalte e dentina.

Está (ão) incorreta (s):

HO

2 e 3 apenas
3 e 4 apenas
1 e 4 apenas
1, 2 e 3
1, 2 e 4

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)
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QUESTÃO 49

Baseado na figura abaixo sobre a necessidade de prótese, indique a opção correta:
Código
0

1

2

3

4
Fonte: Projeto SB 2000 – Condições de Saúde Bucal da População Brasileira no ano 2000.
A)
B)
C)
D)
E)

Para os indivíduos classificados no código 0, necessitam trocar a prótese
Para os indivíduos classificados no código 1, não há necessidade de prótese
Para os indivíduos classificados no código 0, não necessitam de prótese dentária
Para os indivíduos classificados no escore 2, só podem ser reabilitados por prótese fixa
Para os indivíduos classificados no escore 3, só deverá ser indicada prótese fixa para substituição do elemento anterior.

QUESTÃO 50

O SUS é baseado nos preceitos constitucionais e se norteia nos princípios doutrinários da Universalidade, Equidade e Integralidade.
Em relação à Equidade, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Todos devem ser atendidos de maneira igual, sem distinções.
Significa que a saúde não pode ser dividida, deve ser tratada como um todo
Deve haver um plano para todo o país, sendo este igual em todos as localidades
Diz respeito ao oferecimento de recursos de acordo com as necessidades de cada região.
Diz que os planos são mutáveis, podendo haver mudança em qualquer fase de sua implantação.
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