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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto e responda as questões. 
 
DILMA ROUSSEFF SANCIONA LEI DO FEMINICÍDIO 
 
Decreto inclui crime no código penal, com agravamento da pena se violência atingir gestante 

ou mãe com filho de até 3 meses 
 

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff sancionou, nesta segunda-feira, a lei do feminicídio, 
tornando crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou outras 
questões de gênero. 

O Projeto de Lei 8.305/14 foi aprovado na última terça-feira pela Câmara dos Deputados, 
depois de tramitação no Senado, e modifica o Código Penal incluindo o crime entre os tipos de 
homicídio qualificado. 

O anúncio da sanção foi realizado no domingo, durante discurso da presidente em rede 
nacional por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, ela ressaltou que o crime terá 
penas mais duras e que a medida “faz parte da política de tolerância zero em relação à violência 
contra a mulher brasileira”. 

Ontem, a presidente participou da Cerimônia de Sanção da Lei de Tipificação do Feminicídio. 
No evento, ela condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 15 
mulheres são mortas por dia no Brasil. 

— As mortes são pelo simples fato de ser mulher, uma questão de gênero — disse a 
presidente. 

Além disso, 500 mil mulheres são vítimas de estupro no país e apenas 10% dos casos 
chegam ao conhecimento das autoridades. 

— As mulheres, muitas vezes, têm medo e vergonha de denunciar — completou. 
 O texto aumenta a pena em um terço se o assassinato ocorrer durante a gestação ou nos 

três meses posteriores ao parto; se for contra adolescente menor de 14 anos ou contra uma pessoa 
acima de 60 anos ou, ainda, contra uma pessoa com deficiência. A pena é agravada também quando 
o crime for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. 

O projeto, elaborado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 
Mulher, defende que existem razões de gênero quando o crime envolve violência doméstica e familiar 
ou menosprezo e discriminação contra a mulher. 

Na justificativa, destaca-se que entre os anos 2000 e 2010, 43,7 mil mulheres foram mortas 
no Brasil, vítimas de homicídio. Mais de 40% delas foram assassinadas dentro de suas casas pelos 
companheiros ou ex-companheiros. 

(Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/dilma-rousseff-sanciona-lei-do-feminicidio-15547526. 
Acesso em 24. Mar. 2015.) 

 
                                          
 
 
De acordo com texto, o tema central é: 
 

A) Os assassinatos de mulheres brasileiras. 
B) O machismo na sociedade brasileira. 
C) A aprovação do projeto de feminicídio na Câmara dos Deputados. 
D) A aprovação do projeto de feminicídio pela Presidência da República. 

 
                                          
 
 
De acordo com o texto, o feminicídio: 
 

A) Torna crime hediondo o assassinato de mulheres apenas quando praticado por companheiros 
ou ex-companheiros. 

B) Modifica o Código Penal tornando crime hediondo o assassinato praticado contra a mulher. 

    Questão 01 

    Questão 02 



CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
  
 

 

 
 

C) Justifica-se porque a violência contra a mulher ocorre principalmente no Dia Internacional da 
Mulher. 

D) Justifica-se porque o machismo foi instaurado no Brasil entre os anos 2000 e 2010. 
 
 

                                          
 
 
De acordo com o texto, que o verbo “sanciona”, presente no título, é substituído no texto por: 
 

A) Ressaltou. 
B) Denunciar. 
C) Elaborado. 
D) Aprovado. 

 
                                          
 

 
De acordo com o texto, no 1º parágrafo, o substantivo “decorrente” pode ser substituído por: 
 

A) Ressaltado. 
B) Sancionado. 
C) Resultante. 
D) Descendente. 

 
                                          
 
 
No contexto, o adjetivo “simples” usado no discurso da presidenta, significa: 
 

A) O machismo é simples. 
B) Os crimes praticados contra a mulher são facilitados por serem praticados em casa. 
C) Os crimes praticados têm como causa uma questão de gênero. 
D) A Lei do Feminicídio é simples. 

 
 
                                          
 
 
A locução adverbial “na ocasião”, no 3º parágrafo refere-se à 
 

A) Terça-feira. 
B) Há séculos. 
C) Entre 200 e 2010. 
D) Dia Internacional da Mulher. 

 
                                          
 
 
De acordo com texto, pode-se concluir que: 
 

A) A Lei é mais branda em casos de violência contra mulher na presença de filhos. 
B) 90% dos casos de violência por estupro no Brasil ficam fora das estatísticas oficiais. 
C) 15 mulheres são violentadas por dia no Brasil e oferecem denúncia contra seus 

companheiros. 
D) Em dez anos, 43,7 mil mulheres brasileiras foram vítimas de estupro. 

 
 
 

    Questão 03 

    Questão 04 

    Questão 05 

    Questão 06 

    Questão 07 
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A expressão “Na justificativa”, no último parágrafo, refere-se à: 

 
A) Dilma Rousseff. 
B) Anúncio. 
C) Projeto de Lei. 
D) Discurso. 

 
                                          
 
 
Na frase “No evento, ela condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 
15 mulheres são mortas por dia no Brasil”, o pronome em destaque exerce função de: 
 

A) Sujeito. 
B) Predicado. 
C) Predicado verbal. 
D) Predicado verbo-nominal. 

 
                                          
 
 
Assinale a oração que apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

A) As mulheres muitas vezes tem medo ou vergonha de denunciar. 
B) A Lei de Feminicídio e outras leis vem combater a violência contra a mulher brasileira. 
C) A Lei de Feminicídio visa combater a todas as formas de violência praticadas por causa do 

machismo. 
D) Mais de 40% dos crimes contra a mulher é praticado por companheiros. 

 
 

MATEMÁTICA  
 

                                          
 
 
O preço do pacote de arroz sofreu, nos últimos meses, aumento de 15%. Qual era o valor do pacote 
de arroz, se hoje ele custa R$ 18,40? 
 

A) R$ 12,00 
B) R$ 14,00 
C) R$ 16,00 
D) R$ 18,00 

 
                                          
 

 
João passa o dia entregando cartas. Em seu primeiro dia de trabalho entregou 7 cartas. Já no 
segundo dia, entregou 14. Em seu último dia de trabalho entregou 1.554 cartas. Quantas cartas João 
entregou do primeiro ao último dia de trabalho como carteiro? 
 

A) 173.271 
B) 174.272 
C) 175.273 
D) 176.274 

 

    Questão 11 

    Questão 12 

    Questão 08 

    Questão 09 

    Questão 10 
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Em uma indústria de peças para carros, trabalham Pedro, Tiago e João. Pedro monta trinta e seis 
peças em quatro horas. Tiago monta quarenta e duas peças em seis horas. João monta vinte e sete 
peças em três horas. Em doze horas de trabalho, quantas peças os três, juntos, terão montado? 
 

A) 280 
B) 300 
C) 320 
D) 340 

 
                                          
 

 
Marcos e Vinícius saíram para comemorar em uma lanchonete. Marcos comeu 5 pastéis e tomou 3 
copos de suco, gastando R$ 29,00. Já Vinícius tomou 2 copos de suco e comeu 3 pastéis gastando 
R$ 18,00. Quanto custou cada pastel? 
 

A) R$ 1,00 
B) R$ 2,00 
C) R$ 3,00 
D) R$ 4,00 

 
                                          

 
 

Calcule a soma dos elementos da 1ª coluna da matriz = ( ) , em que = 3 + − 2. 
 

A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 8 

                                          
 
 

Considerando as funções ( ) = 5 + 9  e ( ) = 7 − 3 , determine k tal que (5) −
(2) = 32. 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

 
                                          

 
 
Em um laboratório os cientistas isolaram uma bactéria que se divide em três a cada 90 segundos. 
Determine o número total de bactérias originadas desta única bactéria após 12 minutos. 
 

A) 6.531 
B) 6.541 
C) 6.551 
D) 6.561 

    Questão 13 

    Questão 14 

    Questão 15 

    Questão 16 

    Questão 17 
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Nas eleições de uma escola há cinco candidatos à direção, seis para vice-direção e nove para 
secretaria. Quantos podem ser os resultados desta eleição? 
 

A) 260 
B) 270 
C) 280 
D) 290 

 
                                          
 

 
Em uma praça de formato circular aconteceu uma apresentação teatral. A praça estava com muitas 
pessoas e os organizadores gostariam de saber, aproximadamente, quantas pessoas estavam 
assistindo. Sabendo que em cada metro quadrado temos 6 pessoas e que o diâmetro da praça é de 

80 metros, calcule o número de pessoas que estava na praça (Use = 3,14). 
 

A) 28.144 
B) 29.144 
C) 30.144 
D) 31.144 

 
                                          

 
 

Qual a distância entre os pontos (3, −1) e (3,5)? 
 

A) 6 
B) 7 
C) 8 
D) 9 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

                                          
 

 
Uma tarefa de suma importância na atividade do técnico em saúde bucal é a educação em saúde. 
Qual dessas afirmativas está correta? 
 

A) Ampliar conhecimentos, favorecendo a análise crítica e compreensão acerca dos fatores 
protetores e dos determinantes dos processos saúde–doença cárie, doenças da gengiva e 
câncer bucal, a fim de contribuir para a adoção das medidas individuais e coletivas de 
prevenção. 

B) Reforçar a auto-estima e o auto-cuidado somente às vezes com a população. 
C) Instrumentalizar os escolares para a não adoção de medidas de prevenção à cárie e doenças 

da gengiva. 
D) NDA 

 
 
 
 
 
 

 

    Questão 21 

    Questão 18 

    Questão 19 

    Questão 20 
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A cárie dentaria é uma das principais patologias que podemos encontrar. São fatores de risco para 
cárie: 
 

A) Escovação diária. 
B) Controle de biofilme dental. 
C) Acesso ao flúor. 
D) Presença de patologias sistêmicas, deficiências físicas ou mentais que interfiram na 

manutenção da saúde bucal. 
 

                                          
 
 
Quais desses sintomas não podem considerar como características clínicas de gengivite: 
 

A) Presença de biofilme dental na margem gengival e aumento inflamatório da papila 
interdentária e/ou gengiva margina. 

B) Área de desmineralização com manchas.  
C) Perda de contorno superficial e gengiva brilhante, edemaciada e avermelhada. 
D) Aumento do exsudato gengival e sangramento. 

 
 

                                          
 
 
A musculatura da face e pescoço tem grande importância na saúde bucal. Qual músculo da língua 
tem a função de protuir a mesma impedindo que ela caia pra traz? 
 

A) Patologlosso. 
B) Gengivoglosso. 
C) Genioglosso. 
D) Perioglosso. 

 
                                          

 
 
Um Técnico de Saúde Bucal foi convidado para dar uma palestra em uma escola, onde abordará 
vários assuntos entre eles a carie dentária. Ele poderá lançar mão de uma técnica para a visualização 
da presença de placa bacteriana, utilizando uma substancia corante. Qual é essa substância? 
 

A) Hematoxilina. 
B) Eritromicina. 
C) Eritrosina. 
D) Azul de toluidina. 

 
 

                                          
 
 
Em um exame clinico o cirurgião dentista pede que seu auxiliar anote na ficha do seu cliente os 
elementos dentários que necessitam de algum reparo. São eles: canino inferior esquerdo decíduo e 
segundo pré-molar inferior direito, primeiro molar superior direito decíduo, primeiro pré-molar inferior 
esquerdo. Segundo a padronização da notação dentária, os elementos descritos correspondem, 
respectivamente, aos números: 
 

A) 43, 85, 54, 44 
B) 54, 27, 44, 43  

    Questão 22 

    Questão 23 

    Questão 24 

    Questão 25 

    Questão 26 
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C) 27, 54, 85, 44 
D) 85, 43, 54, 44 

 
 

                                          
 
 
O profissional deve adotar medidas de proteção a sua saúde e a saúde do paciente, evitando assim a 
transmissão de microrganismo. Quais os EPIS que o técnico deverá dispor no atendimento ao 
paciente? 
 

A) Bota de cano alto e jaleco de manga curta. 
B) Avental sem ribana, óculos e máscara. 
C) Luvas, óculos, jaleco. 
D) Luva de látex, bota e máscara. 

 
 

                                          
 
 
Uma senhora compareceu ao consultório necessitando realizar a exodontia do dente 13, o CD 
solicitou ao TSB que trouxesse o instrumento para realizar o deslocamento do tecido no local. Qual 
instrumento é indicado? 
 

A) A alavanca. 
B) A pinça cirúrgica. 
C) O fórceps. 
D) O sindesmótomo 

 
 

                                          
 
 
Quando se trata de um procedimento radiológico temos que minimizar os riscos desta exposição para 
o profissional e para o paciente. Em relação ao paciente podemos fazer isso utilizando: 
 

A) Paredes baritadas. 
B) Avental de chumbo. 
C) Disparador radiográfico. 
D) Filme sensíveis. 

 
 

                                          
 

 
Quando se encaminha um paciente de uma UBS para o CEO, quais os princípios do SUS que 
estamos utilizado? 
 

A) Integralidade e hierarquização. 
B) Universalidade e equidade. 
C) Equidade e controle social. 
D) Controle social e universalidade. 

 

    Questão 27 

    Questão 28 

    Questão 29 

    Questão 30 


