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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

6 doenças causadas pelo uso excessivo de dispositivos móveis 

 

O que o seu ambiente de trabalho tem em comum com o 

familiar e o de lazer? Eles estão conectados, mas, apesar dos 

benefícios para a sociedade, o uso desenfreado da internet 

causa dependência e ao serem ignorados, os sinais podem 

desencadear uma série de doenças críticas. 

        O Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) listou as seis 

principais patologias presentes no mundo contemporâneo por 

conta do abuso tecnológico. 

Síndrome do Toque Fantasma 

       Segundo o Dr. Larry Rosen, professor aposentado e ex-

presidente do Departamento de Psicologia da Universidade do 

Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, “70% dos usuários 

assíduos já sentiram o aparelho de celular vibrar ou tocar sem 

nem ter recebido notificações ou ligações.” 

Nomofobia 

       A expressão significa a ansiedade causada pelo 

distanciamento do celular ou devido à falta de bateria do 

aparelho.  

Depressão 

      A depressão por conta das redes sociais acontece quando o 

usuário deposita a sua realização pessoal no número de curtidas 

e de comentários recebidos nas publicações.  

Problemas na coluna 

       Um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de 

Medicina dos Estados Unidos revelou que a coluna cervical 

aguenta no máximo seis quilos. Porém, dependendo do 

posicionamento do pescoço, é aplicada uma carga de até 27 

quilos. 

Perda auditiva 

        A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um 

comunicado no qual revela que metade dos jovens ao redor do 

mundo escutam músicas em volumes prejudiciais aos tímpanos. 

Insônia 

        A luz emitida pelos dispositivos faz com que o organismo 

produza menos melatonina – hormônio responsável pela 

regulação do sono. 

Como prevenir os efeitos colaterais? 

        Para José Roberto Marques, presidente do Instituto 

Brasileiro de Coaching, a saída está no autocontrole. “Vale 

lembrar que o equilíbrio na rotina é a chave para preservar a 

qualidade de vida", ressalta. "Para não alimentar o vício, é 

importante descobrir os seus reais talentos e desenvolver a 

inteligência emocional fora da internet. Uma sugestão que pode 

ser seguida é diminuir o uso das tecnologias em casa. Deixe 

você e os dispositivos descansarem", aconselha. 

Marques recomenda priorizar as tarefas offline quando encerrar 

o expediente. "Não faça refeições com aparelhos próximos, 

desligue ou deixe o celular no modo avião no momento de 

dormir. Por último, caso não consiga amenizar a frequência, 

procure a ajuda de um profissional”, conclui. 

(https://cio.com.br/6-doencas-causadas-pelo-uso-excessivo-de-

dispositivos-moveis/) 

01 - São características do texto lido, EXCETO: 

 

A. Uso da terceira pessoa do discurso para assegurar a 

impessoalidade do texto. 

B. Citação de fontes para comprovar o que está afirmado 

sobre o assunto da reportagem. 

C. Emprego da variedade padrão da língua. 

D. Se limita a divulgar um fato novo, sem apresentar 

dados e opiniões. 

E. É mais abrangente que uma simples notícia. 

 

02- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O texto trata das consequências do uso excessivo dos 

aparelhos de smartphone. 

B. É a emissão de luz azul pelos aparelhos que causa a 

dependência do aparelho celular. 

C. Se não fosse o mecanismo de curtidas e comentários, 

não haveria vício no uso do smartphone. 

D. Aparelhos cada vez maiores e com mais recursos, 

influem no seu tamanho e peso, causando problemas na 

coluna dos usuários. 

E. Baterias com cargas mais duradouras trariam a cura 

para a doença chamada ‘nomofobia’. 

 

03- Acerca da linguagem empregada no texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Direta e coloquial com uso de gírias. 

B. Subjetiva para representar a opinião dos especialistas. 

C. Clara e objetiva, sendo acessível à maioria dos leitores. 

D. Reflete a opinião do autor, por isso o emprego de 

palavras de uso pouco corrente. 

E. Impessoal permeada por jargão próprio do jornalismo 

investigativo. 

 

04- Neste texto, o que sinaliza a introdução da fala dos 

especialistas? 

 

A. O parágrafo 

B. Os dois pontos 

C. As aspas 

D. O asterisco 

E. O ponto final 

 

05- No texto, é recomendado algum tratamento para as doenças 

provenientes do uso excessivo do celular? 

 

A. Sim e vão desde o autocontrole até a busca de ajuda 

médica. 

B. Sim, mas são terapias inexistentes no mundo moderno. 

C. Não, pois a própria medicina não tem um consenso 

sobre como tratá-las. 

D. Não, pois os viciados não conseguem descobrir seus 

talentos. 

https://cio.com.br/6-doencas-causadas-pelo-uso-excessivo-de-dispositivos-moveis/
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E. Não, pois os doentes perdem toda sua inteligência 

emocional. 

 

06- No terceiro parágrafo do texto, que palavra remete à ideia 

de que a informação é dada por um especialista? 

 

A. ‘segundo’ 

B. ‘aposentado’ 

C. ‘70%’ 

D. ‘assíduos’ 

E. ‘nomofobia’ 

 

07- Na última parte do texto, ‘como prevenir efeitos colaterais’, 

qual o termo empregado para apontar que o especialista 

acrescentou mais informações às dadas por ele antes? 

 

A. ‘’Ressalta” 

B. ‘vale’ 

C. ‘autocontrole’ 

D. ‘diminuir’ 

E. ‘aconselha’ 

 

 
08- Na tirinha, a fala da avó demonstra: 

 

A. Má vontade 

B. Ironia 

C. Satisfação 

D. Revolta 

E. Alegria 

 

Leia o poema de Bráulio Bessa e responda às questões: 

Pois é preciso mudar 

 

Escreva uma carta à mão, esqueça o celular 

Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar 

Fale mais, digite menos. Construa em novos terrenos 

Pois é preciso mudar! 

Aprenda uma nova língua, talvez volte estudar 

Tome mais banho de chuva, deixe a vida lhe banhar 

Pule muros e barreiras. Crie novas brincadeiras 

 

Pois é preciso mudar! 

Meu povo, há mudança até na dor, basta a gente observar 

Deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar 

Ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora 

Sofrer também é mudar 

Estudar pra um concurso e mesmo assim não passar 

Ser largado, ser traído, se sentir meio perdido, tudo isso é 

MUDAR 

 

Enfim… o vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz 

Transforma agito em sossego, desconforto em aconchego 

E faz a guerra virar paz 

 

(http://marcelodeelias.com.br/poesia-com-rapadura-e-preciso-

mudar-por-braulio-bessa/) 

 

09- Qual dos versos transcritos do texto tem uma expressão que 

está no sentido figurado? 

 

A. “digite menos” 

B. “Tome mais banho de chuva” 

C. “deixe a vida lhe banhar” 

D. “mesmo querendo ficar” 

E. “ser traído” 

 

10- Quais dos termos abaixo são adjetivos e fazem referência 

ao conselho dado no título do texto? 

 

A. Mais, menos 

B. Novos, novas 

C. Amigos, dor 

D. Largado, perdido 

E. Leva, traz  

 

11- Na primeira estrofe do poema, os versos se iniciam por 

verbos no modo imperativo.  Com qual objetivo esse modo foi 

empregado no texto? 

 

A. Exigir uma atitude do leitor 

B. Comemorar grandes feitos 

C. Dar instruções culinárias 

D. Fazer um anúncio publicitário 

E. Instigar o leitor a tomar atitudes 

 

12- Quais as palavras abaixo são acentuadas pelas mesmas 

regras que as seguintes, retiradas do texto, respectivamente? 

 

ALGUÉM – ATÉ – TRAÍDO 

 

A. Pôr – nó – troféu  

B. Destróier – país – tráfico  

C. Avós – egoísta – água  

D. Parabéns – você – saí 

E. Baú – baús – amanhã  
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“Há um barco esquecido na praia 

Já não leva ninguém a pescar 

É o barco de André e de Pedro 

Que partiram pra não mais voltar 

Quantas vezes partiram seguros 

Enfrentando os perigos do mar 

Era chuva, era noite, era escuro 

Mas os dois precisavam pescar” 

(https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/248701/) 

 

13- Assinale a alternativa correta: 

 

A. No primeiro verso, a forma verbal “HÁ’,  pode ser 

corretamente substituída por ‘EXISTEM’. 

B. No verso “Que partiram pra não mais voltar”, o 

pronome ‘que’ se refere a “André e Pedro”. 

C. Em “Era chuva”, o sujeito é ‘chuva’. 

D. No último verso, ‘MAS’ dá ideia de concessão. 

E. ‘na praia’ dá característica à ‘barco’, no primeiro verso. 

 

14- Leia o trecho da notícia e depois assinale a alternativa que 

contém a sequência correta para completar as lacunas. 

Um grupo de indígenas da etnia guarani protestou nesta quinta-

feira (28) em frente _______ Prefeitura de São Paulo, na região 

central da cidade. Nós somos povo guarani: “Nós não vamos 

voltar para _______ nossa aldeia sem o prefeito conversar com 

a gente”. 

Eles reivindicavam uma reunião com o prefeito Bruno Covas 

_______ mais de 24 horas e protestavam contra _______ 

situação precária das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que 

atende seis aldeias da região.” (O Estado de São Paulo, 

28/03/2019) 

 

A. a – à – a – há  

B. a – a – há – há  

C. à – à – há – à  

D. a – a – há – a  

E. à – a – há – a  

 

15- Em qual das alternativas a seguir, há um texto que está de 

acordo com as normas de grafia e concordância da norma 

padrão da língua? 

 

A. Daqui até a praia é dois quilômetros. 

B. Podem haver problemas graves durante o período das 

chuvas. 

C. Se você quisesse, teria trago o documento hoje. 

D. Nem tudo na vida são flores. 

E. Se eu ver o defeito, aviso imediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – CNPCO - Art. 20. Compete ao auxiliar em saúde bucal, 

sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em 

saúde bucal, EXCETO: 

 

A. Processar filme radiográfico. 

B. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a 

prevenção das doenças bucais por meio da aplicação 

tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-

dentista. 

C. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas 

intervenções clínicas, inclusive em ambientes 

hospitalares. 

D. Registrar dados e participar da análise das informações 

relacionadas ao controle administrativo em saúde 

bucal. 

E. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização 

do instrumental, equipamentos odontológicos e do 

ambiente de trabalho. 

 

17 – Um ambiente hospitalar deve dispor de uma Central de 

Esterilização que é extremamente necessário, devendo a mesma 

ter como principais finalidades, EXCETO:  

 

A. Concentrar materiais estéreis; nunca dispor de não 

estéreis; tornando mais fácil seu controle, conservação 

e manutenção.  

B. Padronizar técnicas de limpeza, preparo, 

empacotamento e esterilização, assegurando economia 

de pessoal, material e tempo.  

C. Treinar pessoal para as atividades específicas do setor, 

conferindo-lhe maior produtividade. 

D. Facilitar o controle do consumo, qualidade do material 

e das técnicas de esterilização, aumentando a 

segurança do uso. 

E. Manter reserva de material, a fim de atender 

prontamente às necessidades do atendimento ao 

paciente. 

 

18 – Indique a alternativa CORRETA quanto à dentição 

decídua: 

 

A. Usualmente aparecem por volta dos seis meses de 

vida. Geralmente os dentes superiores surgem 

primeiro que os inferiores e sempre aparecem um a 

um, dificilmente em pares. 

B. Usualmente aparecem por volta dos seis meses de 

vida. Geralmente os dentes superiores surgem 

primeiro que os inferiores e sempre aparecem aos 

pares, um ao lado do outro. 

C. Usualmente aparecem por volta dos seis meses de 

vida. Geralmente os dentes inferiores surgem primeiro 

que os superiores e sempre aparecem aos pares, um 

esquerdo e outro direito. 

https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/248701/
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D. Usualmente aparecem por volta dos quatro meses de 

vida. Geralmente os dentes inferiores surgem primeiro 

que os superiores e sempre aparecem aos pares, um ao 

lado do outro. 

E. Usualmente aparecem por volta dos quatro meses de 

vida. Geralmente os dentes inferiores surgem primeiro 

que os superiores e sempre aparecem aos pares, um 

esquerdo e outro direito. 

 

19 – A língua abriga uma população bacteriana mais densa e 

mais diversa com predomínio de: 

 

A. Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius e 

Veillonella spp. 

B. Porphyromonas gingivalis e Actinobacillus 

actinomycetencomitans. 

C. Bacteroides, Prevotella, Veilonella, 

Peptostreptococcus. 

D. Propionibacterium, Bifidobacterium e Clostridium. 

E. Prevotella spp e Actinobacillus 

actinomycetencomitans. 

 

20 – De acordo com o risco e potencial de contaminação, são 

classificados como artigos críticos, EXCETO: 

 

A. Agulhas 

B. Equipamentos respiratórios 

C. Roupas 

D. Instrumentos cirúrgicos 

E. Soluções injetáveis. 

 

21 – O empacotamento depende das características dos artigos 

e do processo de esterilização a ser escolhido. Sobre o 

empacotamento de artigos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Papel grau cirúrgico (laminados de polietileno ou 

polipropileno) atende as recomendações e deve ser o 

material de escolha. 

B. Algodão cru ou musselina pode ser utilizado em 

campos simples (uma camada de tecido), conforme 

legislação ABNT. 

C. A cada utilização dos tecidos, os mesmos devem ser 

lavados, para a retirada de poeira e recomposição das 

fibras. 

D. As caixas metálicas para calor úmido devem ser 

perfuradas na sua parte superior ou inferior ou em 

ambas (uso exclusivo para esterilização em autoclave). 

E. O instrumental pode ser acondicionados embalados 

individualmente e colocados dentro da caixa que irá 

fechada para a autoclave; ou soltos dentro da caixa, e 

esta será embrulhada em tecido tipo 36 TNT, ou 

algodão ou em invólucros de papel grau cirúrgico. 

 

 

 

22 – O álcool como desinfetante é indicado para higienização 

de, EXCETO: 

 

A. Materiais de vidro 

B. Superfície externas de instrumentos metálicos 

C. Cadeira odontológica 

D. Superfície de bancadas 

E. Materiais de acrílico ou borracha 

 

23 – São instrumentos essenciais para um kit exame clínico 

odontológico, EXCETO: 

 

A. Jogo de Curetas Periodontais  

B. Pinça Clínica 

C. Sonda Exploradora 

D. Espelho Bucal 

E. Grau Cirúrgico 

 

24 – Medidas de precauções universais representam conjunto 

de medidas de controle de infecção, para serem adotadas 

universalmente, como forma eficaz de redução do risco 

ocupacional e de transmissão de microrganismos nos serviços 

de saúde. As precauções universais incluem, EXCETO: 

 

A. Uso de barreiras ou equipamentos de proteção 

individual. 

B. Prevenção da exposição a sangue e fluidos corpóreos. 

C. Prevenção de acidentes com instrumentos pérfuro-

cortantes.  

D. Manejo adequado dos acidentes de trabalho que 

envolvam a exposição a sangue e fluidos não 

orgânicos. 

E. Manejo adequado de procedimentos de 

descontaminação e do destino de dejetos e resíduos 

nos serviços de saúde. 

 

 

25 – Quando bem empacotados e acondicionados, o invólucro 

mantém os instrumentos estéreis por: 

 

A. 5 dias com segurança.  

B. 10 dias com segurança.  

C. 15 dias com segurança.  

D. 30 dias com segurança.  

E. 60 dias com segurança.  

 

26 – As Técnicas Radiográficas Oclusal é utilizada para 

pesquisar, EXCETO: 

 

A. Nódulos e calcificações pulpares. 

B. Excessos marginais de restaurações. 

C. Reabsorções. 

D. Relação dos germes dos permanentes com os dentes 

decíduos. 

E. Avaliação pós-operatória de implantes. 
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27 – A ANVISA orienta para os consultórios odontológicos 

adotarem dois tipos de esterilização, que inclui: 

 

A. Método químico - imersão em formaldeído a 2% ou 

ácido peracético a 0,2%; Método físico - estufas de ar 

quente. 

B. Método químico - imersão em glutaraldeído a 2% ou 

ácido peracético a 0,2%; Método físico - radiação 

ionizante. 

C. Método químico - imersão em ácido peracético a 2% 

ou ácido peracético a 0,2%; Método físico - autoclave. 

D. Método químico - imersão em glutaraldeído a 2% ou 

ácido peracético a 0,2%; Método físico - autoclave. 

E. Método químico - imersão em ácido peracético a 2% 

ou ácido peracético a 0,2%; Método físico - estufas de 

ar quente. 

 

28 – NÃO é uma doença transmitida por via aérea: 

 

A. Doença meningocócica 

B. Mononucleose 

C. Sarampo 

D. Rubéola 

E. Herpes simples 

 

29 – É uma vantagem da radiografia panorâmica: 

 

A. Pequena dose de radiação  

B. Pode englobar anormalidades  

C. Área focal se adequa a todos os arcos dentais  

D. Baixo custo do aparelho  

E. Detalhista 

 

30 – São grampos para molares: 

 

A. 200 a 205, 14 e 26 

B. 206 q 209 e 14A 

C. 210 a 212 e 14 

D. 212 e 26 

E. 209 a 212 e 26A 

 

31 – No Método de dois dígitos para indicar os dentes cada 

dente tem um número representativo que o identifica e o 

localiza no arco dental. São dois algarismos, dos quais o 

primeiro se refere ao quadrante e segundo à ordem do dente no 

quadrante. A dentição decídua recebe os números de: 

 

A. 1 a 4 e os algarismos dos dentes são de 1 (incisivo 

central) a 5 (segundo molar). 

B. 1 a 4 e os algarismos dos dentes são de 5 (incisivo 

central) a 9 (segundo molar). 

C. 5 a 8 e os algarismos dos dentes são de 6 (incisivo 

central) a 9 (segundo molar). 

D. 5 a 8 e os algarismos dos dentes são de 1 (incisivo 

central) a 5 (segundo molar). 

E. 5 a 8 e os algarismos dos dentes são de 1 (incisivo 

central) a 7 (segundo molar). 

 

32 – Nos procedimentos de isolamento absoluto o dique de 

borracha pode ser fornecido em rolos ou pré-cortados, além de 

diferentes espessuras. O extra grosso tem uma espessura de: 

 

A. 0,15mm  

B. 0,2mm 

C. 0,25mm 

D. 0,3mm 

E. 0,8mm 

 

33 – Componente que confere cor ao dente: 

 

A. Esmalte 

B. Cemento 

C. Dentina 

D. Cavidade pulpar 

E. Coroa 

 

34 – O Isolamento do Campo Operatório pode ser do tipo: 

 

A. Medicamentoso ou térmico 

B. Mecânico ou químico 

C. Químico apenas 

D. Mecânico apenas 

E. Químico ou térmico 

 

35 – O dente possui 5 faces. A Face mesial: 

 

A. É a face do dente voltada para a bochecha ou lábios.  

B. É a face do dente que está voltada para dentro. 

Próximo à língua, para os dentes da mandíbula, ou 

próximo ao palato, para os dentes da maxila.  

C. É a face anterior do dente.  

D. É a face posterior do dente. 

E. É a face do dente que oclui com o correspondente. 

Corresponde à superfície superior dos dentes da 

mandíbula e a superfície inferior dos dentes da maxila.  

 

36 – São fatores endógenos de regulação e controle da 

microbiota bucal, EXCETO: 

 

A. Presença ou não de dentes (aparecimento de nichos 

aeróbios) 

B. Alterações nos dentes e na mucosa (lesões cavitárias, 

formação de bolsa periodontal) 

C. Descamação epitelial 

D. Fluido gengival 

E. Saliva 
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37 – O Índice de Knutson é um: 

 

A. Indicador de Cárie dental 

B. Indicador de Periodontite 

C. Indicador de Gengivite 

D. Indicador de Perda dental 

E. Indicador de Mortalidade por Distúrbios Orofaciais 

 

38 – Os cimentos ionoméricos apresentam várias propriedades 

que favorecem seu uso que inclui, EXCETO: 

 

A. União química ao esmalte e dentina 

B. Expansão términa similar a da estrutura dentária 

C. Biocompatibilidade 

D. Recarregamento e liberação de íons flúor 

E. Maior sensibilidade à umidade quando comparados 

com compósitos 

 

39 – Posicionando-se a escova num ângulo reto em relação aos 

dentes, devem ser realizados movimentos circulares suaves em 

todas as superfícies dos dentes, com exceção da face 

mastigatória, na qual devem ser realizados movimentos ântero-

posteriores. 

 

Esta é que técnica de escovação? 

 

A. Técnica de Bass 

B. Tecnica de Falles 

C. Técnica de Fones 

D. Técnica de Brots 

E. Técnica Livre 

 

40 – A distância média recomendada entre os olhos do 

profissional e a boca do paciente deve ser de: 

 

A. 15 a 20 cm 

B. 15 a 30 cm 

C. 20 a 45 cm 

D. 30 a 40 cm 

E. 40 a 55 cm 

 

 

 

 

 


