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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Dentre as inúmeras histórias, verdadeiras ou 

inventadas, que a Antiguidade nos legou, talvez 
nenhuma seja tão conhecida quanto a visita que 
Alexandre Magno fez a Diógenes, o filósofo ________, 
no ano de 336 antes de Cristo. Nunca teremos um 
relato definitivo deste encontro notável, já que 
________, nem outro deixaram qualquer registro das 
palavras que trocaram naquele dia. Foi a partir do 
depoimento de algumas testemunhas que escritores, 
pintores e historiadores construíram, ao longo dos 
séculos, uma verdadeira teia de versões, que ........... 
no detalhe mas concordam no principal. 

A divergência entre os vários relatos não conse-
guiu diminuir a importância da cena, pois ali se 
encontraram, frente ........... frente, um grande filósofo e 
um grande guerreiro. Nada podia ser mais simbólico: 
de um lado, um dos maiores sábios de toda a Grécia, 
que passou a vida demonstrando sua aversão por 
qualquer espécie de poder; do outro, o jovem mace-
dônio, que seria conhecido e respeitado por todo o 
Mundo Antigo como o maior chefe militar de todos os 
tempos. É o historiador Plutarco quem conta: tendo 
conquistado a Grécia, Alexandre, que já conhecia o reno-
me de Diógenes, foi a Corinto para vê-lo. Os políticos 
locais receberam-no com honras de chefe de Estado, 
assim como os filósofos – menos Diógenes, que parecia 
não dar a mínima para sua presença na cidade. 

Alexandre, magnânimo, não se importou em inverter 
o protocolo, indo ele mesmo, com uma pequena 
comitiva, procurar o filósofo, que tomava sol no meio 
da rua, num subúrbio da cidade. Ao ver o grupo que 
se aproximava, Diógenes soergueu-se sobre os coto-
velos e fitou serenamente o rei, que ........... saudou 
polidamente e perguntou se poderia fazer alguma coisa 
por ele. “Sim”, respondeu Diógenes, “sai da minha 
frente, que estás fazendo sombra para mim”. Alexandre 
ficou tão impressionado com aquele despojamento e 
aquela corajosa altivez que, no caminho de volta, teria 
confessado aos companheiros, que riam da ________ 
do filósofo: “Pois eu, se não fosse Alexandre, juro que 
gostaria de ser Diógenes”. 

Lições como esta sempre deixaram bem claro que, 
para os antigos, a sabedoria na vida não significa 
necessariamente profundos conhecimentos teóricos, 
mas antes um inconfundível espírito soberano, capaz 
de resistir serenamente às sereias do poder e da 
ambição, que sempre atraem os incautos para os 
recifes da incerteza. Alexandre, que, antes de ser 
soldado, tinha sido discípulo dileto de Aristóteles, 
deve ter compreendido perfeitamente o que Diógenes, à 
sua maneira, acabara de lembrar: o conhecimento é 
um sol que nos aquece; o poder, este, sempre será 
uma sombra. 

 
Adaptado de: Moreno, C. O sol e a sombra. Zero Hora, 30 de 
outubro de 2012 | N° 17238. 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas das linhas 04, 07 e 39. 
 
(A) mautrapilho – nenhum – ecentricidade  
(B) maltrapilho – nem um – excentricidade  
(C) maltrapilho – nenhum – escentricidade 
(D) mautrapilho – nem um – excentricidade 
(E) mautrapilho – nem um – escentricidade  
 

02. Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas indicadas por linhas pontilhadas 
nas linhas 11, 15 e 33. 
 
(A) diferem – a – o  

(B) diferem-se – à – o  
(C) diferem-se – a – lhe 

(D) diferem – à – o  

(E) diferem-se – à – lhe  
 

03. Considere as informações abaixo. 
 

I - À época do encontro referido no texto, Diógenes 
estava em Corinto.   

II - Plutarco foi testemunha do encontro referido no 
texto. 

III - Diógenes não sabia da importância daquele homem 
que viera vê-lo.  

 
Quais são sustentadas pelo que é dito no texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

04. Assinale a alternativa correta, com relação ao texto. 
 

(A) Alexandre aceitou o pouco caso de Diógenes 
porque, na Grécia Antiga, os filósofos não deviam 
reverência a chefes de Estado.   

(B) Apesar da sua falta de polidez involuntária, 
Diógenes ensinou uma lição a Alexandre. 

(C) Para os antigos, a sabedoria consistia não tanto 
em acúmulo de conhecimento erudito, mas muito 
mais em independência de pensamento. 

(D) Ao falar das sereias que atraem os incautos para 
os recifes da incerteza, o autor está dizendo que 
a promessa de poder leva as pessoas a esquecer os 
seus princípios e a utilizar quaisquer meios para 
atingir a sua ambição.  

(E) A sombra de que fala o autor representa o poder 
do exército.  
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05. Assinale a alternativa em que a palavra da direita NÃO 
substitui corretamente a palavra da esquerda, consi-
derando o sentido do texto. 
 
(A) aversão (l. 18) – repulsa  
(B) magnânimo (l. 28) – generoso  
(C) soergueu-se (l. 32) – solevou-se  
(D) incautos (l. 47) – imprudentes 
(E) dileto (l. 49) - entusiasta 

 

06. Nos trechos abaixo, assinale se a palavra destacada é 
preposição (P) ou artigo (A). 

 
(  ) quanto a visita (l. 03) 
(  ) que Alexandre Magno fez a Diógenes (l. 03-04) 
(  ) Foi a partir do depoimento (l. 08-09) 
(  ) não conseguiu diminuir a importância da cena 

(l. 13-14) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de 
preenchimento correta dos parênteses, de cima para 
baixo. 

 
(A) P – A – P – A 
(B) P – P – P – A 
(C) P – P – A – P 
(D) A – P – P – A 
(E) A – A – P – P 

 

07. O presente do indicativo em É o historiador Plutarco 
quem conta... (l. 22) está sendo empregado para 

 
(A) expressar fato habitual. 
(B) atenuar o que está sendo afirmado. 
(C) produzir um efeito de atualidade na narração de 

uma ação ocorrida no passado. 
(D) marcar um fato acontecido como sendo do passado 

recente, muito próximo do momento da fala. 
(E) indicar uma ação que ocorre no momento em que 

está sendo narrada. 
 

08. Considere as seguintes propostas de reescrita do trecho: 
“Sim” respondeu Diógenes, “sai da minha frente, 
que estás fazendo sombra para mim”. (l. 35-36) 

 
Assinale a correta. 
 
(A) Diógenes respondeu que sim e ordenou que 

Alexandre lhe saísse da frente, por estar fazendo 
sombra para ele. 

(B) Diógenes respondeu afirmativamente e sugeriu que 
saia da sua frente, pois está lhe fazendo sombra. 

(C) Diógenes concordou que Alexandre fizesse alguma 
coisa por ele e pediu que saíra da sua frente, 
porque estivera a fazer sombra para ele. 

(D) Diógenes anuiu e implorou que Alexandre se saísse 
da sua frente, porque estava lhe fazendo sombra. 

(E) Diógenes aquiesceu que houvesse alguma coisa que 
Alexandre lhe poderia fazer e disse que Alexandre 
saísse da frente dele, pois estaria fazendo sombra. 

09. Quanto a formação e classe das palavras, considere 
os itens abaixo.  

 
I - despojamento (l. 37) 
II - altivez (l. 38) 
III - perfeitamente (l. 50)  

 
Quais são substantivos derivados de adjetivos? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 

 

10. Considere as afirmações a seguir sobre o período 
abaixo e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
Alexandre, que, antes de ser soldado, tinha sido 
discípulo dileto de Aristóteles, deve ter 
compreendido perfeitamente o que Diógenes, 
à sua maneira, acabara de lembrar: o conheci-
mento é um sol que nos aquece; o poder, este, 
sempre será uma sombra. (l. 48-53) 

 
(  ) A locução deve ter compreendido indica um 

fato hipotético que possivelmente tenha ocorrido 
no passado. 

(  ) O locução verbal acabara de lembrar indica um 
fato passado posterior a outro também passado. 

(  ) O pronome este, que vem depois da expressão 
o poder, funciona para dar destaque a esta 
expressão. 

(  ) O advérbio sempre indica um estado de coisas 
permanente. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de 
preenchimento correta dos parênteses, de cima para 
baixo. 

 
(A) V – F – F – V 
(B) F – V – F – F 
(C) V – V – F – V 
(D) F – V – V – V 
(E) V – F – V – V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAURGS – PROGESP – Edital 03/2013  31 – Técnico em Equipamentos Médico-Odontológico 

 Pág. 5 

 

   

 

Instrução: As questões 11 a 20 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Quando 2012 for apenas uma página metaforica-

mente amarelada na Wikipédia, dois eventos globais 
serão associados ao ano que está terminando: o 
sucesso do clipe da música Gangnam Style e a supo-
sição ______ o mundo poderia acabar no dia 21 de 
dezembro. Excluindo-se a compreensível percepção 
______ ouvir Gangnam Style sem parar durante boa 
parte do ano já foi a própria antessala do apocalipse, 
é possível identificar pelo menos dois elementos em 
comum entre a dancinha do cantor coreano Psy e a 
suposta profecia maia. 

Para começar, ambos fizeram rir. Um artista que 
contasse apenas com o próprio talento musical talvez 
tivesse um pouco mais de dificuldade para alcançar, 
em apenas cinco meses, a estratosférica cifra de 1 
bilhão de visualizações no YouTube. Mas Psy conquistou 
a atenção do mundo não porque é o novo Michael 
Jackson, mas porque milhões de internautas de todas 
as idades acharam engraçado compartilhar o vídeo 
______ um sujeito gordinho monta um cavalo imagi-
nário enquanto canta em um idioma incompreensível. 
Também do fim do mundo versão 2012 pode-se dizer, 
com alguma tranquilidade, que, ao contrário de 
anúncios anteriores do apocalipse ________, este 
ninguém levou a sério. Nenhuma seita perdida nos 
confins do Planalto Central, nenhuma tribo obscura 
nos recônditos do México, nem mesmo aqueles malucos 
urbanos sempre tão dispostos a adotar a última crença 
pret-à-porter disponível no mercado: ninguém apareceu 
para _________ contrição e abrigos antimeteoros. (O 
máximo que os descendentes da civilização maia 
________ foi o direito de promover o turismo usando 
como chamariz uma interpretação estapafúrdia de um 
calendário, o que parece ter sido suficiente para levar 
milhões de turistas do apocalipse para a região do 
sudeste mexicano.) O fim do mundo como o conhe-
cemos em 2012 foi, acima de tudo, uma inesgotável 
fonte de piadas – muito mais do que de metáforas. 

O segundo elemento em comum entre os coreanos 
e os maias é ainda mais decisivo para entendermos a 
época em que vivemos: trata-se do visível descom-
passo entre o tamanho original desses dois assuntos e 
a dimensão que acabaram tomando. Como se o vídeo 
do seu cachorro correndo atrás do rabo ou o do seu 
gato se espreguiçando no sofá fosse parar não apenas 
no Jornal Nacional, mas no cinema, no rádio e nos 
computadores pessoais de milhões de pessoas ao 
redor do planeta. Se o número de fãs que genuina-
mente curte Gangnam Style é muito menor do que 
aquela cifra de 1 bilhão de visualizações no YouTube 
sugere, boa parte deste fenômeno é baseada numa 
multidão que não existe no mundo real – como aqueles 
investimentos sem lastro que causaram a crise de 
2008. Da mesma forma que a possibilidade do fim do 
mundo, onipresente na mídia nos últimos dias, nunca 
realmente existiu, a não ser como blague coletiva 
explorada até a última gota de nada na nadésima 
potência. 

As melhores e as piores ideias já produzidas pelo 
homem contemplavam a utopia de uma humanidade 
guiada em bloco por um mesmo ideal coletivo. Religião, 
ideologia ou mesmo o medo de que o planeta se 
transforme em um pastel flutuante no espaço ainda 
não chegaram perto de produzir qualquer tipo de 
unanimidade global. Mas a internet pode estar 
mudando isso. O que temos aprendido nestes primeiros 
anos de rede mundial é que quanto menos se pretende 
dizer, maior é a chance de que o mundo inteiro esteja 
disposto a parar para ouvir. 

 
Adaptado de: LAITANO, C. Gangnam style e o apocalipse. 
Zero Hora, Porto Alegre, 22 dez 2012. 
 
 

11. Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas das linhas 05, 07 e 20, respectivamente. 

 
(A) que – de que – que 
(B) de que – de que – em que 
(C) que – que – que 
(D) de que – de que – que 
(E) de que – que – em que 

 

12. Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas das linhas 24, 30 e 32, respectivamente. 

 
(A) eminente – reivindicar – requiseram 
(B) iminente – revindicar – requereram 
(C) eminente – revindicar – requiseram 
(D) iminente – reivindicar – requereram 
(E) eminente – reivindicar – requereram 
 

13. Assinale a alternativa que apresenta conteúdo que se 
pode depreender das ideias veiculadas pelo texto. 

 
(A) Segundo as profecias maias, o apocalipse seria 

antecedido por um sucesso como Gangnam Style. 

(B) Os coreanos vivem em descompasso com o que 
prescrevem as predições maias. 

(C) O talento musical de Psy e a previsão de que o 
mundo acabaria em 2012 não foram levados muito 
a sério. 

(D) A música Gangnam Style não tem fãs no mundo 
real. 

(E) O clipe da música Gangnam Style e a previsão do 
fim do mundo no calendário maia tiveram uma 
divulgação proporcional à sua importância. 
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14. Assinale a alternativa com uma proposta de substituição 
de expressão do texto que, considerando o contexto, 
preserva o sentido da expressão original.  

 
(A) substituição de nos confins (l. 26) por nos 

locais mais afastados 

(B) substituição de nos recônditos (l. 27) por nos 
locais mais povoados 

(C) substituição de sem lastro (l. 53) por sem 
sucesso 

(D) substituição de onipresente (l. 55) por unica-
mente observada 

(E) substituição de a utopia (l. 60) por a proposta 
verossímil 

 

15. Considere as afirmações a seguir sobre o sentido de 
expressões no texto. 

 
I - A utilização da expressão suposta (l. 11) indica a 

possibilidade de não haver uma profecia maia 
prevendo o fim do mundo em 2012. 

II - O substantivo contrição (l. 30) faz referência a 
uma revolta contra os desígnios divinos. 

III - A expressão turistas do apocalipse (l. 35) faz 
referência a turistas que viajaram para divulgar a 
proximidade do fim do mundo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

16. Assinale a alternativa que contém uma palavra com 
prefixo de significado negativo. 

 
(A) antessala (l. 08) 
(B) engraçado (l. 19) 
(C) disponível (l. 29) 
(D) descompasso (l. 41-42) 
(E) investimentos (l. 53) 

 

17. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo 
derivado de verbo. 

 
(A) visualizações (l. 16) 
(B) tranquilidade (l. 23) 
(C) dispostos (l. 28) 
(D) inesgotável (l. 37) 
(E) decisivo (l. 40) 

 
 
 
 
 
 

18. Considere as propostas a seguir de alteração de frases 
do texto. 

 
I - Na linha 17, a substituição de não porque por 

porque não. 
II - Na linha 44, a retirada da palavra o em o do seu 

gato.  
III - Na linha 45, a substituição de fosse parar não 

apenas por não apenas fosse parar. 
 

Em quais delas, a substituição resulta em uma sentença 
com sentido que pode ser considerado equivalente ao 
original? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

19. Considere as propostas a seguir de alteração de frases 
do texto. 

 
I - Na linha 08, a retirada da vírgula depois de 

apocalipse. 
II - Na linha 36, a inserção de uma vírgula depois de 

mundo. 
III - Na linha 54, a substituição de que por uma vírgula, 

com os devidos ajustes de espaçamento. 
 

Em quais delas, a substituição resulta em uma 
sentença gramaticalmente correta e com sentido que 
pode ser considerado equivalente ao original? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

20. Considere as afirmações a seguir sobre propostas de 
alteração de frases do texto. 

 
I - A substituição de do visível descompasso por 

dos visíveis descompassos (l.41-42) exigiria a 
substituição de trata-se (l.41) por tratam-se 
na linha 39. 

II - A substituição de curte (l. 49) por curtem é 
correta de acordo com a norma gramatical. 

III - A substituição de deste fenômeno (l. 51) por 
de fenômenos como esse é correta de acordo 
com a norma gramatical e NÃO exige qualquer 
outra alteração na sentença. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
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21. Conforme a Constituição Federal, considere as afirma-
tivas abaixo. 

 
I - A República Federativa do Brasil é formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal.  

II - Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, 
por assembleia geral convocada pelo Presidente. 

III - Um dos princípios adotados pela República Fede-
rativa do Brasil para reger suas relações interna-
cionais é o reconhecimento da desigualdade dos 
povos e o alinhamento internacional e ideológico 
dos Estados.   

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 

22. Conforme a Constituição Federal, considere as afirma-
tivas abaixo. 

 
I - As funções de confiança, exercidas exclusivamente 

por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e assesso-
ramento. 

II - É garantido ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical. 

III - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados 
para fins de concessão de acréscimos ulteriores.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 

23. Assinale a alternativa que, segundo a Constituição 
Federal, contém direito social aplicado aos servidores 
públicos integrantes do regime jurídico único da 
Administração Direta, autárquica e fundacional (esta-
tutários).  

 
(A) Seguro-desemprego. 
(B) Aviso-prévio. 

(C) Fundo de garantia do tempo de serviço. 

(D) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal. 

(E) Participação nos lucros. 
 

24. Conforme a Constituição Federal, considere as afirma-
tivas abaixo. 

 
I - É possível a acumulação remunerada de quaisquer 

cargos públicos, desde que haja compatibilidade 
de horários e a carga horária semanal não exceda 
60 horas.   

II - A possibilidade de acumular estende-se a empregos 
e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta 
ou indiretamente, pelo poder público. 

III - Na hipótese de acúmulo, o servidor público fará 
jus apenas a 50% (cinquenta por cento) do venci-
mento básico de cada cargo acumulado.   

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

25. Conforme a Lei Federal n.º 8.112/1990, considere 
as assertivas abaixo. 

 
I - O concurso público terá validade de até 3 (três) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período. 

II - Não se abrirá novo concurso enquanto houver 
candidato aprovado em concurso anterior com 
prazo de validade não expirado.  

III - A posse ocorrerá impreterivelmente até 45 
(quarenta e cinco) dias contados da entrada 
em exercício no cargo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 
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26. Conforme a Lei Federal n.º 8.112/1990, considere as 
assertivas abaixo. 

 
I - O servidor que deva ter exercício em outro muni-

cípio em razão de ter sido removido, redistribuído, 
requisitado, cedido ou posto em exercício provisório 
terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de 
prazo, contados da publicação do ato, para a 
retomada do efetivo desempenho das atribuições 
do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário 
para o deslocamento para a nova sede. 

II - O servidor em estágio probatório não poderá 
exercer cargos de provimento em comissão ou 
funções de direção, chefia ou assessoramento no 
órgão ou entidade de lotação.   

III - O servidor poderá ser removido, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

27. Conforme a Lei Federal n.º 8.112/1990, o servidor 
estável reinvestido no cargo anteriormente ocupado, 
ou no cargo resultante de sua transformação, quando 
invalidada a sua demissão por decisão administrativa 
ou judicial, estará 

 
(A) vago. 
(B) reintegrado. 
(C) disponível. 
(D) distribuído. 
(E) impedido. 

 

28. Conforme a Lei Federal n.º 8.112/1990, considere 
as assertivas abaixo. 

 
I - O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens de caráter permanente, é irredutível. 

II - O servidor sempre perderá a remuneração do dia 
em que faltar ao serviço.  

III - As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito 
ou de força maior poderão ser compensadas a 
critério da chefia imediata, sendo assim conside-
radas como efetivo exercício. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

29. Conforme o Regimento Geral da UFRGS, o órgão 
executivo da administração superior que coordena e 
supervisiona todas as atividades administrativas da 
Universidade é  

 
(A) o Conselho Acadêmico. 
(B) a Diretoria. 
(C) a Reitoria. 
(D) o Conselho de Tutores. 
(E) a Secretaria. 

 

30. Conforme o Regimento Geral da UFRGS, considere as 
assertivas abaixo. 

 
I - A representação da categoria docente no Conse-

lho Universitário – CONSUN, com mandato de 4 
(quatro) anos, será em número de 16 (dezesseis).   

II - A representação da categoria dos servidores 
técnico-administrativos no Conselho Universitário – 
CONSUN, com mandato de 3 (três) anos, será em 
número de 9 (nove). 

III - O Conselho Universitário – CONSUN poderá avocar 
o exame e a deliberação sobre qualquer matéria 
de interesse da Universidade pelo voto de 2/3 
(dois terços) da totalidade de seus membros.   

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

31. Conforme o Regimento Geral da UFRGS, considere as 
assertivas abaixo. 

 
I - A UFRGS poderá constituir órgãos responsáveis 

por ministrar educação básica.  

II - A educação básica na UFRGS será ministrada pelo 
Colégio de Aplicação, sem prejuízo de outros 
órgãos que vierem a ser criados.  

III - À Universidade é vedado manter cursos de ensino 
fundamental, ensino médio e educação profissional.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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32. Conforme o Regimento Geral da UFRGS, considere as 
assertivas abaixo. 

 
I - Compete ao CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão) estabelecer as normas específicas 
de organização dos cursos de graduação, de 
pós-graduação e de extensão, bem como daqueles 
referentes à educação básica. 

II - A Universidade, nos termos de Resolução do CEPE 
(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), poderá 
promover a revalidação ou reconhecimento de 
diplomas estrangeiros, bem como a validação ou 
aproveitamento de estudos de um para outro 
curso, quando idênticos ou equivalentes. 

III - As férias escolares anuais serão distribuídas em 
dois períodos entre os períodos letivos regulares, 
totalizando, no mínimo, 30 (trinta) dias e, no 
máximo, 60 (sessenta) dias.  

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Uma caneta de baixa rotação apresenta quantos orifícios 
na parte posterior? 

 
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 
(E) 6. 

 

34. Os valores da pressão sonora de uma caneta de alta 
rotação variam de: 

 
(A) 50 dB a 65 dB. 
(B) 64 dB a 70 dB. 
(C) 80 dB a 90 dB. 
(D) 90 dB a 100 dB. 
(E) 95 dB a 100 dB. 

 

35. A seringa contida no equipo odontológico denominada 
seringa tríplice é composta de: 

 
(A) cabo, cabeça, pino de retenção, botão de água, 

botão de ar, ponteira. 
(B) cabo, cabeça, pino de retenção, bomba de água, 

bomba de ar, ponteira. 

(C) cabeça, ponta, saídas.  
(D) cabeça, cabo, ponteira. 

(E) cabeça, saída de água, pino de retenção. 
 

36. Com relação às características corretas da cadeira 
odontológica, considere as afirmações abaixo.  

 

I - O assento deve ser uma continuidade do encosto, 
tendo boa forma anatômica, e o seu prolongamento 
deve permitir uma boa acomodação das pernas 
do paciente. 

II - A espuma do cabeçote deve permitir que a cabeça 
do paciente fique bem acomodada. 

III - Não deve ter apoio para o braço do paciente, na 
junção com o assento.  

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 

37. As canetas de alta rotação possuem velocidades que 
variam entre 

 
(A) 35.000 e 50.000rpm. 
(B) 50.000 e 100.000rpm. 
(C) 100.000 e 150.000rpm. 
(D) 200.000 e 250.000rpm. 
(E) 350.000 e 450.000rpm. 
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38. Recomenda-se que o mocho odontológico tenha: 
 

(A) 4 rodízios em círculo (40 – 45cm de diâmetro). 
(B) 4 rodízios em círculo (45 – 55cm de diâmetro). 

(C) 4 rodízios em círculo (50 – 60cm de diâmetro). 
(D) 5 rodízios em círculo (40 – 45cm de diâmetro). 

(E) 5 rodízios em círculo (45 – 55cm de diâmetro). 
 

39. Para um e para dois consultórios odontológicos devemos 
usar, respectivamente, compressores de: 

 
(A) 3 pés cúbicos e 7 pés cúbicos. 

(B) 4 pés cúbicos e 6 pés cúbicos. 
(C) 4 pés cúbicos e 8 pés cúbicos. 

(D) 4 pés cúbicos e 7 pés cúbicos. 
(E) 6 pés cúbicos e 10 pés cúbicos. 

 

40. Quais os principais fatores que podem danificar as 
canetas de alta rotação, excluindo casos de acidentes? 

 
(A) Falta de lubrificação diária, excesso de ar na 

mangueira da caneta, uso de broca cega. 

(B) Uso de brocas novas e ar controlado. 
(C) Uso de lubrificante 2 vezes ao dia antes de iniciar 

os procedimentos. 

(D) O trabalho com até 35 Lbs./Pol2. 
(E) Lubrificação diária, uso de broca cega e esteriliza-

ção apenas em autoclave. 
 

41. As canetas de alta rotação atuam com pressão de ar 
que varia entre 

 
(A) 10 e 20 psi. 
(B) 25 e 29 psi. 
(C) 30 e 35 psi. 
(D) 40 e 45 psi. 
(E) 45 e 50 psi. 

 

42. Os compressores de ar odontológicos, quando insta-
lados, 

 
(A) devem possuir isolamento acústico eficiente, sem 

que o resfriamento seja impedido. 

(B) não necessitam de isolamento acústico. 
(C) não necessitam de resfriamento dos motores. 

(D) devem ser utilizados com filtros de ar para evitar a 
poeira. 

(E) devem ser utilizados com filtros de ar para evitar 
ruídos. 

 
 
 
 
 

43. Os sugadores de saliva convencionais presentes nos 
equipos odontológicos 

 
(A) são dispositivos de baixa potência. 

(B) são dispositivos de alta potência. 
(C) armazenam fluidos em recipientes de vidro. 

(D) não geram vácuo. 

(E) não utilizam pressão do ar do compressor. 
 

44. Os equipos odontológicos, em sua concepção ergo-
nômica, podem ser classificados em 

 
(A) semirrígidos. 
(B) móveis. 

(C) totalmente móveis e semimóveis. 
(D) móveis e fixos. 

(E) semimóveis e semirrígidos. 
 

45. Os equipamentos de esterilização chamados de auto-
clave 

 
(A) utilizam calor seco para esterilizar. 

(B) utilizam calor úmido. 
(C) utilizam produtos químicos. 

(D) não utilizam calor. 

(E) não necessitam de água para seu funcionamento.  
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46. A cadeira odontológica deve ter as seguintes caracte-
rísticas: 

 
(A) apoio do braço fixo nos dois lados, com acaba-

mento arredondado, projetado para facilitar o 
acesso do paciente e aumentar a produtividade 
do profissional, dispensa movimentação e facilita 
a limpeza e desinfecção; com estofamento amplo, 
com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida 
recoberta com poliuretano injetado de alta resis-
tência, revestido com material laminado e sem 
costura. 

(B) apoio do braço móvel de ambos os lados, com 
acabamento arredondado, projetado para facilitar 
o acesso do paciente e aumentar a produtividade 
do profissional. Estofamento estreito sem apoio 
lombar, sobre estrutura flexível. 

(C) apoio do braço móvel com acabamento irregular, 
projetado para facilitar o acesso do paciente e 
aumentar a produtividade do profissional. Estofa-
mento estreito sem apoio lombar, sobre estrutura 
flexível. 

(D) apoio do braço semirrígido com acabamento 
retangular, projetado para facilitar o acesso do 
paciente e aumentar a produtividade do profis-
sional. Estofamento irregular sem apoio lombar, 
sobre estrutura flexível. 

(E) apoio do braço móvel nos dois lados da cadeira 
com acabamento retangular, projetado para facilitar 
o acesso do paciente e aumentar a produtividade 
do profissional. Dispensa movimentação e facilita 
a limpeza e desinfecção; com estofamento estreito, 
com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida 
recoberta com poliuretano injetado de alta resis-
tência, revestido com material laminado e sem 
costura. 

 

47. O filtro de ar, parte importante do compressor, deve 
ter uma pressão máxima de trabalho de 

 
(A) 165 psi. 
(B) 175 psi. 
(C) 196 psi. 
(D) 250 psi. 
(E) 275 psi. 

 

48. O compressor de ar odontológico deve ser drenado, 
pelo menos, 

 
(A) uma vez por semana. 
(B) uma vez ao dia. 

(C) duas vezes ao dia. 
(D) três vezes por semana. 

(E) quatro vezes por semana. 
 
 
 
 

49. Para executar o processo de lubrificação das canetas 
de alta rotação deve-se 

 
(A) colocar quatro gotas de lubrificante no orifício 

maior, três vezes ao dia. 
(B) colocar quatro gotas de lubrificante no orifício 

menor, uma vez por semana. 

(C) colocar quatro gotas de lubrificante no orifício 
maior, de 15 em 15 dias. 

(D) colocar quatro gotas de lubrificante no orifício 
maior, uma vez por mês. 

(E) lubrificá-las somente antes do ciclo de esterilização. 
 

50. A intensidade luminosa de um refletor deve variar de 
um mínimo de 

 
(A) 8 mil até 35 mil lux. 

(B) 8 mil até 45 mil lux. 
(C) 10 mil até 40 mil lux. 

(D) 11 mil até 40mil lux. 
(E) 12 mil até 40mil lux. 

 

51. A manutenção preventiva dos equipamentos odonto-
lógicos com intervenção prevista, preparada e 
programada antes do provável aparecimento de 
uma falha, consiste em 

 
(A) manutenção sistemática e manutenção corretiva. 
(B) manutenção preditiva e manutenção corretiva. 

(C) manutenção sistemática e manutenção substitutiva. 
(D) manutenção sistemática ou programada, manu-

tenção condicional e manutenção preditiva. 

(E) manutenção corretiva. 
 

52. A caneta de baixa rotação, seja a peça reta ou o 
contra-ângulo, deve ser impulsionada por 

 
(A) calor. 
(B) água. 

(C) pressão.  

(D) ar. 
(E) gases. 
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53. Quanto aos cuidados na instalação do compressor 
odontológico, deve-se deixá-lo 

 
(A) móvel em um local fresco, livre de poeira e gases, 

protegido de chuva e longe do alcance de crianças e 
a uma distância de, no mínimo, 30 cm de cada 
parede, visando uma adequada refrigeração. 

(B) fixo em um local fresco, livre de poeira e gases, 
protegido de chuva e longe do alcance de crianças 
e a uma distância de, no mínimo, 30 cm de cada 
parede, visando uma adequada refrigeração. 

(C) fixo sem necessidade de refrigeração. 
(D) móvel sem necessidade de refrigeração. 

(E) móvel em um local fresco, sem necessidade de 
refrigeração. 

 

54. Quanto à manutenção da seringa tríplice, deve-se 
 

(A) limpar o bico apenas com jatos de água. 

(B) limpar o bico com jatos de ar somente. 
(C) limpar sempre o bico usando agulha, e depois 

acionar os botões de água e ar. 

(D) acionar os botões de água e ar, em caso de 
entupimento. 

(E) limpar o bico com jatos de lubrificante. 
 

55. Na manutenção do sugador odontológico deve-se: 
 

(A) executar a limpeza da mangueira e do bico ao 
final de cada semana, fazendo o sugador funcionar 
por 30 minutos, sugando uma solução de água, 
sem necessidade de limpar periodicamente a tela 
do sugador. 

(B) executar a limpeza da mangueira e do bico ao 
final de cada semana, fazendo o sugador funcionar 
por 30 seg, sugando uma solução de água, e 
limpar periodicamente a tela do sugador que fica 
geralmente abaixo da cuspideira e que retém o 
sangue e resíduos de materiais. 

(C) executar somente a limpeza da mangueira no 
final de cada semana, fazendo o sugador funcionar 
por 30 seg, sugando uma solução de água, e 
limpar periodicamente a tela do sugador que fica 
geralmente abaixo da cuspideira e que retém o 
sangue e resíduos de materiais. 

(D) executar a limpeza da mangueira e do bico ao 
final de cada semana, sem necessidade de limpar 
periodicamente a tela do sugador que fica geral-
mente abaixo da cuspideira. 

(E) executar a limpeza da mangueira e do bico ao 
final do expediente, fazendo o sugador funcionar 
por 30 seg, sugando uma solução de água com 
desinfetante, e limpar periodicamente a tela do 
sugador que fica geralmente abaixo da cuspideira 
e que retém o sangue e resíduos de materiais. 

 
 

56. Os principais cuidados com as cuspideiras são: 
 

(A) retirar os resíduos no final do dia e lavá-las com 
água, sabão e desinfetante. 

(B) retirar os resíduos no final de cada atendimento e 
lavá-las com água, sabão e desinfetante. 

(C) retirar os resíduos no final de cada semana e 
lavá-las com água, sabão e desinfetante. 

(D) retirar os resíduos duas vezes ao dia e lavá-las 
com água destilada. 

(E) lavá-las com água destilada e soro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


