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PORTUGUÊS – 05 QUESTÕES 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1, 2 E 3 

 

Diferenças entre Dengue, Chikungunya e Zika 

 

O Brasil é um país que apresenta vários tipos de clima. Essa característica faz com que uma grande quantidade de 

insetos estabeleça-se em nosso território, como é o caso dos mosquitos do gênero Aedes, que se desenvolvem, 

principalmente, em zonas tropicais e subtropicais. 

No Brasil, o Aedes aegypti é a espécie que merece maior atenção. Como exemplo de doenças provocadas por esse 

mosquito, podemos destacar a dengue, a chikungunya e a zika. 

Além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, a dengue, a chikungunya e a zika são doenças que apresentam 

alguns sintomas semelhantes, o que pode dificultar o diagnóstico. Entretanto, pequenas diferenças existem e podem 

ser usadas como critério para a diferenciação. 

A dengue é, sem dúvidas, a doença mais grave quando comparada à chikungunya e à zika. Ela causa febre, dores no 

corpo, dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na pele e indisposição. Em casos mais graves, a dengue 

pode provocar hemorragias, que, por sua vez, podem ocasionar óbito. 

A chikungunya também causa febre e dores no corpo, mas as dores concentram-se principalmente nas articulações. 

Na dengue, as dores são predominantemente musculares. Alguns sintomas da chikungunya duram em torno de duas 

semanas; todavia, as dores articulares podem permanecer por vários meses. Casos de morte são muito raros, mas a 

doença, em virtude da persistência da dor, afeta bastante a qualidade de vida do paciente. 

Por fim, temos a febre zika, que é a doença que causa os sintomas mais leves. Pacientes com essa enfermidade 

apresentam febre mais baixa que a da dengue e chikungunya, olhos avermelhados e coceira característica. Em 

virtude desses sintomas, muitas vezes a doença é confundida com alergia. Normalmente a zika não causa morte, e os 

sintomas não duram mais que sete dias. Vale frisar, no entanto, que a febre zika relaciona-se com uma síndrome 

neurológica que causa paralisia, a Síndrome de Guillain-Barré, e também com casos de microcefalia. 

 

Fonte: Mundo Educação 

 

1. De acordo com o texto, a doença que pode ser confundida com alergia é: 

a. Dengue 

b. Febre zika 

c. Chikungunya 

d. Todas as três doenças 

 

2. Proparoxítonas são palavras cujo acento gráfico ocorre na antepenúltima sílaba. No novo acordo ortográfico estas 

palavras permanecem acentuadas. No texto, encontramos 06 palavras proparoxítonas, sendo que 02 delas 

aparecem repetidas. 

Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas: 

a. Característica – neurológica – persistência – óbito – síndrome – espécie 

b. Diagnóstico – dúvidas – característica – território – síndrome – neurológica 

c. Característica – neurológica – óbito – síndrome – dúvidas – diagnóstico 

d. Território – síndrome – neurológica – característica – espécie – dúvidas 

 

3. De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo: 

I. Mosquitos do gênero Aedes  se desenvolvem, principalmente, em zonas tropicais e temperadas 

II. a dengue, a chikungunya e a zika são doenças que apresentam alguns sintomas semelhantes. 

III. Na dengue, as dores são predominantemente articulares. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/o-mosquito-dengue.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/dengue.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/febre-chikungunya.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/febre-zika.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/microcefalia.htm
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IV.  A febre zika tem como sintoma febre mais baixa que a da dengue e chikungunya, olhos avermelhados e 

coceira característica. 

V. Das três doenças do texto, a dengue é a doença mais grave. 

Quanto às afirmativas abaixo: 

a. Todas estão corretas. 

b. Todas estão incorretas. 

c. I, III, IV e V estão corretas. 

d. II, IV e V estão corretas. 

 

4. Os sinais de pontuação têm a função de reproduzir na escrita alguns dos inúmeros recursos que temos na fala, 

tais como as pausas e as melodias da frase. 

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando a descrição com cada um dos dez sinais de 

pontuação da língua portuguesa apresentados abaixo: 

 

(1) Ponto de exclamação  (__) ... 

(2) Dois pontos   (__) ; 

(3) Travessão   (__) “ “ 

(4) Ponto    (__) : 

(5) Parênteses   (__) – 

(6) Ponto de interrogação  (__) ( ) 

(7) Vírgula    (__) , 

(8) Aspas    (__) ! 

(9) Reticências   (__) ? 

(10) Ponto e vírgula             (__) . 

 

Assinale a alternativa que contém o preenchimento na ordem correta: 

a. 5 – 4 – 3 – 10 – 9 – 7 – 1 – 2 – 6 – 8 

b. 9 – 10 – 8 – 2 – 3 – 5 – 7 – 1 – 6 – 4  

c. 9 – 10 – 4 – 2 – 3 – 5 – 7 – 1 – 6 – 4 

d. 6 – 10 – 8 – 2 – 3 – 5 – 7 – 1 – 9 – 4 

 

5. A série em que todas as palavras se escrevem com a letra x é: 

a. To_a; mo_ila 

b. En_er; en_ente 

c. _inelo; _ocante 

d. Cai_ote; ca_umba 
 

 

 

MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES 

 

6. Uma escola de música tem 120 alunos matriculados em aulas de guitarra, bateria e flauta. Se apenas 15% dos 

alunos tocam flauta e 52 alunos tocam guitarra, qual a porcentagem de alunos que tocam bateria? 
 

a. 37,11% 

b. 52,77% 
c. 41,66% 

d. 70,00% 
 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/dengue.htm
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7. Se uma máquina fabrica 720.000 palitos de dente por hora, quantos palitos ela fabrica por segundo? 
a. 150 

b. 200 

c. 230 
d. 180 

 
8. Qual o 6° elemento da Progressão Aritmética abaixo? 

 

3,9,15... 
a. 30 

b. 20 
c. 28 

d. 33 
 

9. Qual o valor do determinante da matriz abaixo? 

 

det𝑀 =  
2 5
4 12

 =? 

a. 4 

b. 5 
c. -3 

d. -2 

 
10. Qual o valor de J na equação abaixo? 

 

0,125 =
0,52

𝐽
 

a. 4 
b. 1 

c. 2 
d. 3 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

 

11. Em novembro de 2015, aconteceu no Brasil aquele que foi considerado o pior desastre ambiental causado por 

uma mineradora no mundo (Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais), despejando mais de 62 milhões 

de metros cúbicos de rejeitos minerais que atingiram comunidades, fauna e flora, causando vítimas fatais, 

desaparecimentos, morte de ecossistemas inteiros e chegada dos dejetos ao mar nos estados da Bahia e do 

Espírito Santo através dos rios. 

As barragens que romperam em Mariana, Minas Gerais, eram responsabilidade de que empresas? 

a. Samarco, Vale e BHP 

b. Mount Polley e Sodexo 

c. Serra da Prata e Vale 

d. BHP e Mount Polley 

 

12. Logo no início de 2016, na primeira semana de janeiro, um país bastante fechado para a política internacional 

anunciou ter testado uma bomba, supostamente de hidrogênio, mais potente que uma arma atômica, fato que 

além de repercussão gerou medo em todo o mundo. O teste causou um tremor de magnitude 5,1 nos países 

próximos. O país responsável pelo teste foi: 

a. Rússia 

b. Irã 

c. Estados Unidos 
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d. Coreia do Norte 

 

13. Um dos assuntos mais comentados em 2015 a nível mundial foi a crise dos refugiados, que consiste em milhões 

de pessoas fugidas de guerras e perseguições geradas por terrorismo religioso para outros países. Porém, muitas 

fronteiras são fechadas e a maioria dessas pessoas não encontra um final feliz, morrendo crianças, adultos e 

idosos pelas condições precárias e inseguras de viagem. Os refugiados são principalmente da: 

a. Bolívia 

b. Síria 

c. Alemanha 

d. Índia 

 

14. Em 2015, um dos marcos legislativos no país completou 25 anos. A lei 8.069/90 é destinada a um público 

específico e recentemente foi bastante citada em votações parlamentares, juntamente com a Carta Magna, pelos 

opositores da possibilidade de redução da maioridade penal. Estamos falando: 

a. Do Código Penal 

b. Do Estatuto da Criança e do Adolescente 

c. Da Constituição Federal 

d. Do Estatuto da Juventude 

 

15. Em janeiro de 2016 aconteceu o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Nesse período, a ONG britânica 

Oxfam anunciou um estudo mundial que revela que 1% da população mundial concentra uma riqueza maior que 

os 99% restantes. Esse dado revela um fenômeno mundial, a: 

a. Desigualdade social 

b. Renda equilibrada 

c. O funcionamento da meritocracia 

d. Políticas econômicas de cunho social 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

16. É utilizado para desinfecção e limpeza e de superfícies e bancadas: 

a. Álcool 70o 
b. Glutaraldeído 

c. Ácido Peracético 

d. Hipoclorito de sódio 
 

17. Assinale a alternativa correta sobre a Lei 11.889, de 24 de agosto de 2008, que trata da regulamentação do 
exercício da profissão de Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal: 

a. É permitido ao auxiliar de saúde bucal, realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos que não 

estejam discriminados na legislação. 
b. A supervisão direta é obrigatória em todas as atividades clínicas, podendo as atividades extra-clínicas ter 

supervisão indireta. 
c. É permitido exercer a atividade de forma autônoma. 

d. Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos na categoria de examinador. 

 

18. Dentre as competências do auxiliar de saúde bucal, podemos citar: 

a. Realização de moldagens de modelo de estudo. 
b. Execução de radiografias periapicais e panorâmicas. 

c. Manipular materiais de uso odontológico. 

d. Remoção de sutura após exodontias. 
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19. Assinale a alternativa que contenha um método de coletivo e um individual do uso de flúor em saúde pública, 
respectivamente: 

a. Vernizes e Géis. 

b. Materiais restauradores liberadores de flúor e fluoretação das águas. 
c. Suplementos na gestação e fluoretação. 

d. Escovação dental supervisionada e vernizes. 
 

20. Na maior parte do território brasileiro, o teor ideal de flúor nas águas de abastecimento público é de: 

a. 0.7 ppm 
b. 0,07 mg de flúor por litro 

c. 7 mg de flúor por litro 
d. 0.007ppm 

 

21. Assinale a alternativa correta sobre os princípios de biossegurança em consultórios odontológicos: 
a. Os Equipamentos de Proteção Individual incluem luvas próprias para cada procedimento e avental 

impermeável. 
b. Medidas de precauções universais representam conjunto de medidas de controle de infecção, como forma 

eficaz de redução do risco ocupacional. 
c. Os desinfetantes são classificados de acordo com a eficácia em 3 grupos principais. Os considerados de 

alto nível apenas desinfecção do material. 

d. O uso de luvas dispensa em hipótese nenhuma a lavagem das mãos antes de colocá-las. 
 

22. Constituem direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal, segundo o código de 
ética odontológico: 

a. Manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional. 

b. Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional. 
c. Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam 

dignas, seguras e salubres. 
d.  Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da 

profissão. 

 

23. O sucesso na prevenção das doenças cárie e periodontal depende que o paciente esteja suficientemente 

preparado, consciente e motivado para a prática de higiene bucal. Para crianças de 0-6 anos, diversos recursos 
podem ser utilizados, exceto: 

a. Brinquedos Lúdicos. 

b. Brincadeira com os temas de saúde bucal. 
c. Teatros e Histórias relacionadas a prevenção. 

d. Palestra teórica de longa duração. 
 

24. Dentre as ações da equipe de saúde bucal no Programa de Saúde da Família, são de atribuição de todos os 

profissionais da equipe, exceto: 
a. Preparar e organizar instrumental e materiais necessários e instrumentalizar e os profisisionais nos 

procedimentos clínicos. 
b. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. 

c. Realizar o cuidado em saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 

domicílio e nos demais espaços comunitários. 
d. Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as 

previstas nas prioridades e protocolos da gestão local. 
 

25. É um exemplo de radiografia extra-oral: 
a. Interproximal 

b. Panorâmica 

c. Periapical 
d. Oclusal 
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26. O filme radiográfico quando usado para tomadas odontológicas pela técnica de paralelismo deve ser sustentado 
na boca com o apoio: 

a. Dedo do paciente 

b. Colgadura 
c. Posicionadores 

d. Negatoscópio 
 

27. O indicador mais comumente usado para análise de higiene dental em escolares é: 

a. CEO 
b. CPOD 

c. IPC 
d. IHOS 

 

28. Os resíduos perfuro-cortantes gerados na cínica odontológica devem ser descartados em: 
a. Caixa resistente de papelão com a identificação de resíduo infectante. 

b. Lixo comum – Saco preto devidamente identificado. 
c. Juntamente com os resíduos infectantes em saco de lixo branco leitoso. 

d. Descartados separadamente com os resíduos recicláveis de acordo com a sua composição. 

 

29. As embalagens que envolvem os instrumentais, como o papel grau cirúrgico, são consideradas como resíduos do 

grupo: 
a. Grupo A  

b. Grupo B 

c. Grupo D 
d. Grupo E 

 

30. Durante a anamnese é importante: 

a. Coletar o máximo de informação sobre os sintomas relatados pelo paciente. 

b. Registrar somente os fatos descritos pelo cirurgião dentista, ignorando a queixa principal do paciente. 
c. Coletar sinais e sintomas, porém estes não devem ser levado em consideração para elaborar hipóteses de 

diagnóstico. 
d. Selecionar as informações sobre o estado geral de saúde do paciente, deixando sem anotar problemas 

sistêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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