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CONCURSO PÚBLICO
TEOTÔNIO VILELA (AL) - MÉDIO TARDE
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

AU
XI

LI
AR

 D
E 

CO
N

SU
LT

Ó
RI

O
 D

EN
TÁ

RI
O

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,

notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br



Instituto ADM&TEC | TEOTÔNIO VILELA (AL) - MÉDIO TARDE v.Audit.: A5A4ADD9D

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Página 2 de 7 v.988/2019

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O tratamento da doença cárie ativa deve ser coletivo e não deve
compreender a remoção de placa, remoção da dentina cariada e
nem o selamento das cavidades com material provisório (ionômero
de vidro ou cimento modificado).
II. São fatores de agravamento do risco da cárie, entre outros, o
amplo acesso ao flúor, o eficiente controle mecânico do biofilme
(placa bacteriana) e o consumo reduzido e pouco frequente de
açúcar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Durante o processo de escovação, é importante também realizar
a  escovação  da  língua,  regularmente.  A  língua  pode  acumular
resquícios  de  alimentos  que  favorecem  o  desenvolvimento  de
bactérias que podem afetar a saúde do indivíduo.
II.  A  formação  de  placas  é  normal,  mas,  se  elas  não  forem
removidas,  pode  ocorrer  superposição  bacteriana,  levando  à
gengivite, que pode evoluir para a periodontite.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Lesões nas gengivas ou lábios que nunca cicatrizam e/ou dentes
com mobilidade são alguns sintomas que devem ser relatados pelo
paciente ao dentista. Assim, esse profissional pode realizar ações
que podem reduzir o risco de agravamento de alguma doença ou
mesmo  encaminhar  o  paciente  para  um  atendimento
especializado.
II. O número de escovações diárias depende do risco do paciente à
cárie ou à doença periodontal. Normalmente, o ideal seriam três
escovações  ao  dia,  após  as  refeições,  salientando  que  a
higienização mais importante é a realizada à noite.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Entre  as  causas  do  mau  hálito  está  o  consumo  de  certos
alimentos e as condições de saúde e hábitos pessoais. Em muitos
casos, a higiene dentária apropriada poderia resolver o problema.
Assim, o paciente deve sempre ser orientado a manter uma rotina
de higiene bucal adequada.
II. A crista mediana é uma elevação de esmalte presente na face
lingual dos caninos. Apresenta-se como um rebaixamento abrupto
nos incisivos centrais e laterais superiores e está mais presente
nos molares. É, também, bastante comum nos incisivos inferiores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Uma característica comum a todos os dentes,  em função do
tamanho de suas faces, é a não convergência das mesmas. Numa
vista oclusal / incisal, as faces vestibular e distal convergem para a
lingual (sentido mésio-relacional).
II.  A saliva possui capacidade tampão pela presença de íons de
bicarbonato e fosfato que neutralizam os ácidos produzidos pelos
microrganismos  cariogênicos.  Ela  também  tem  a  função  de
autolavagem e limpeza das superfícies dentárias e possui  ação
bacteriana por conter proteínas e imunoglobulinas que atuam a
favor dos microrganismos cariogênicos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O creme dental com flúor só deverá ser utilizado quando os pais
perceberem que a criança já sabe cuspir. Antes disso, há pastas
infantis sem flúor que podem ser utilizadas por crianças.
II.  A  placa  não  removida  pela  higiene  oral  correta  pode  ser
calcificada pelos minerais da saliva, formando o tártaro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Gengivas  amolecidas  ou  retração  da  gengiva  são  alguns
sintomas  que  devem  ser  relatados  pelo  paciente  ao  dentista.
Assim, esse profissional pode realizar ações que podem reduzir o
risco de agravamento de alguma doença ou mesmo encaminhar o
paciente para um atendimento especializado.
II. As consultas odontológicas devem iniciar quando nascerem os
dentinhos,  geralmente  por  volta  dos  seis  meses  de  vida.
Inicialmente,  recomenda-se  a  higiene  bucal  com  gaze  e  água
filtrada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A gengivite está relacionada a uma inflamação das gengivas ao
redor dos dentes. Os sinais de que há algo errado começam com
sangramento  da  parte  da  gengiva  mais  próxima  dos  dentes,
vermelhidão,  inchaço  e  mudanças  na  textura  e  na  forma  da
gengiva.
II.  A  gengivite  é  a  parte  da  mucosa  mastigatória  que  cobre  o
processo alveolar e circunda a porção cervical dos dentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Durante a escovação, é indicado começar pela parte exterior dos
dentes,  fazendo  movimentos  circulares  e  em  seguida  a  parte
interior  (próxima  ao  “céu  da  boca”  e  língua).  O  indivíduo  deve
procurar limpar dente por dente.
II. A escova de dente de ser trocada regularmente, pois com o uso
as cerdas têm a sua capacidade de realizar a limpeza reduzida
significativamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O tratamento restaurador atraumático (TRA) é considerado uma
estratégia  de  tratamento  não  apropriada  para  lesões  cariosas
iniciais.
II. A periodontite é um grupo de doenças que se caracteriza pela
não inflamação dos tecidos de sustentação e proteção dos dentes,
acompanhada do aumento de inserção de tecido conjuntivo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  tratamentos  de  dentística  restauradora  envolvem
procedimentos preventivos como adequação do ambiente bucal,
aplicação  tópica  de  flúor  e  orientação  individual  de  higiene  e
fisioterapia  odontológica,  passando  pelo  diagnóstico  clínico  e
radiográfico da doença cárie, a degradação do elemento afetado
utilizando materiais restauradores estéticos ou não.
II.  A  dentística  restauradora  é  a  especialidade  que  tem  como
objetivo  o  estudo  e  a  aplicação  de  procedimentos  educativos,
preventivos, operatórios e terapêuticos para obstruir a integridade
anátomofuncional e estética do dente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  gengiva  interdentária  ocupa  a  ameia  gengival,  espaço
interproximal situado acima da área do contato dentário.
II. Gânglios infartados (“ínguas”) ao redor do pescoço e/ou aftas
que persistam mais de 14 dias são alguns sintomas que devem ser
relatados pelo paciente ao dentista. Assim, esse profissional pode
realizar  ações  que  podem  reduzir  o  risco  de  agravamento  de
alguma  doença  ou  mesmo  encaminhar  o  paciente  para  um
atendimento especializado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O dente é o local onde a cárie se manifesta. Algumas condições
dos elementos dentários  os  tornam mais  suscetíveis  à  doença
cárie, tais como a morfologia dental, que compreende anomalias
na forma (fusão, dentes arredondados, superfícies regulares) e a
macromorfologia  (dentes  posteriores  que possuem saliências  e
reentrâncias que facilitam o controle do biofilme).
II.  A atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo
processo de mineralização do tecido dentário, e o equilíbrio nesse
processo pode causar uma progressão da desmineralização do
dente com consequente cura da lesão de cárie.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Com a escovação e uso adequado do fio dental,  na linha de
junção dos dentes e da gengiva, formam-se a placa e o tártaro.
II.  A  dentística  restauradora  é  a  especialidade  que  tem  como
objetivo  o  estudo  e  a  aplicação  de  procedimentos  educativos,
preventivos,  operatórios e terapêuticos para destruir  e retirar do
dente a integridade anatomofuncional e estética.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A cárie dentária é uma doença resultante do desequilíbrio do
binômio  saúde-doença,  podendo  apresentar  lesões-sinais  na
população.  Esses  sinais  são  clinicamente  conhecidos  como
“cáries”,  pois  referem-se  às  lesões  da  infecção  virótica
propriamente  dita.
II. A disciplina na escovação diária e a ida periódica ao dentista são
os melhores métodos para evitar as doenças da gengiva e manter
a boca e os dentes saudáveis.
III.  Em  relação  à  anatomia  dentária,  é  correto  afirmar  que  as
fóssulas constituem o tipo de terminação menos frequente dos
sulcos. Morfologicamente, as fóssulas podem ser triangulares ou
arredondadas, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  doenças  periodontais  são  resultado  de  um  processo
inflamatório,  que se  inicia  com o acúmulo  da placa bacteriana
dental.
II.  Sangramento,  vermelhidão  ou  manchas  esbranquiçadas  nas
gengivas  são  alguns  sintomas  que  devem  ser  relatados  pelo
paciente ao dentista. Assim, esse profissional pode realizar ações
que podem reduzir o risco de agravamento de alguma doença ou
mesmo  encaminhar  o  paciente  para  um  atendimento
especializado.
III. A polpa é um tecido nervoso rígido, que reage de forma diversa
de outros tecidos de mesma constituição encontrados em outras
regiões do organismo em situações fisiológicas ou patológicas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  frequência  (constante  ingestão)  e  a  consistência  dos
carboidratos não estão relacionadas com o desenvolvimento da
cárie, pois o açúcar consumido entre as refeições e a sua textura
favorecem a retenção desse alimento na cavidade bucal.
II. Em crianças até 6 anos de idade, a dentina é composta por 9%
de material orgânico, 11% de material inorgânico e 2% de água.
III. O diagnóstico para a identificação da lesão de cárie é realizado
exclusivamente mediante radiografia da face.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A escova de dente deve ter, preferencialmente, cabeça pequena
(para alcançar mais facilmente todas as áreas da boca, como os
dentes  posteriores),  cerdas  macias  e  tufos  concentrados  e  do
mesmo tamanho.  No entanto,  o  indivíduo pode utilizar  escovas
com  características  distintas,  embora  seja  aconselhável  obter
orientação de um profissional para isso, como o Odontólogo.
II.  Os  enxaguatórios  bucais  não  devem substituir  a  escovação,
mesmo que alguns contenham substâncias que combatam a placa
bacteriana (clorexidina, hexetidina ou triclosan).
III.  De  acordo  com  os  preceitos  de  promoção  de  saúde,  o
tratamento da doença cárie visa restabelecer o equilíbrio e a saúde
bucal do paciente por meio do controle dos fatores etiológicos,
como aplicação do biofilme,  educação e instrução de higiene e
dieta, além da aplicação de fluoretos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

O que é ética?

A palavra ética é de origem grega derivada de ethos, que diz
respeito  ao  costume,  aos  hábitos  dos  homens.  Uma  das
possíveis  definições de ética seria  a  de que é  uma parte  da
filosofia (e também pertinente às ciências sociais) que lida com
a compreensão das noções e dos princípios que sustentam as
bases  da  moralidade  social  e  da  vida  individual.  Em  outras
palavras,  trata-se  de  uma  reflexão  sobre  o  valor  das  ações
sociais consideradas tanto no âmbito coletivo como no âmbito
individual.

A ética seria uma reflexão acerca da influência que o código
moral estabelecido exerce sobre a nossa subjetividade, e acerca
de  como  lidamos  com  essas  prescrições  de  conduta,  se
aceitamos de forma integral ou não esses valores normativos e,
dessa forma, até que ponto nós damos o efetivo valor a tais
valores.

Segundo alguns filósofos,  nossas vontades e nossos desejos
poderiam ser vistos como um barco à deriva, o qual flutuaria
perdido no mar, o que sugere um caráter de inconstância. Essa
mesma inconstância tornaria a vida social impossível se nós não
tivéssemos  alguns  valores  que  permitissem  nossa  vida  em
comum, pois teríamos um verdadeiro caos. Logo, é necessário
educar  nossa  vontade,  recebendo  uma  educação  (formação)
racional,  para que dessa forma possamos escolher  de forma
acertada entre o justo e o injusto, entre o certo e o errado.

Paulo Silvino Ribeiro. Disponível em: http://bit.ly/2kyNsUw (com
adaptações).

19 • Com base no texto 'O que é ética?', leia as afirmativas a seguir:
I. A ideia central exposta pelo autor, no texto, é a de que a ética é o
princípio fundamental  de sustentação da vida em sociedade.  O
autor  sustenta,  ainda,  que a ética compreende um conjunto de
regras  universal  e  atemporal.  Ou  seja,  o  comportamento  ético
socialmente  aceitável  não  muda  em  função  do  espaço  ou  do
tempo.
II. De acordo com o autor, o conceito de ética está relacionado ao
costume e aos hábitos dos indivíduos.  Ética também pode ser
entendida, de acordo com o texto, como uma reflexão sobre o valor
das ações sociais consideradas tanto no âmbito coletivo como no
âmbito individual.
III. No texto, o autor afirma que a ética é um conceito que pode
variar em função da classe social do indivíduo, assim como pode
mudar ao longo da história. Ou seja, a ética é um conceito universal
e imutável ao longo do tempo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Com base no texto 'O que é ética?', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o autor, a ética é um princípio inato, ou seja, ela
compreende  um  conjunto  de  premissas,  ideias,  reflexões  e
sugestões que formam a base da compreensão do indivíduo sobre
a realidade.  Essas ideias permitem a cada um julgar  de forma
sempre correta a diferença entre o certo e o errado.
II. No texto, o autor afirma que, embora o conceito de ética seja
mutável,  ele permite a qualquer indivíduo,  a qualquer momento,
tomar decisões sempre corretas, pois quando indivíduo toma uma
decisão baseada em suas crenças e  interesses pessoais,  essa
decisão será inevitavelmente aceita por toda a sociedade.
III. No texto, o autor afirma que, na perspectiva de alguns filósofos,
a vida social seria impossível se os indivíduos não tivessem alguns
valores  que  permitissem a  vida  em comum,  ou  seja,  que  lhes
permitissem saber escolher entre o justo e o injusto, entre o certo e
o errado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Clara é gestora de um órgão público e percebeu que 19/74 dos
servidores  dessa  entidade  preencheram  o  requerimento  de
aposentadoria em 2019. Com base nesse dado, Clara pode afirmar
que mais de 20% dos servidores têm a expectativa de aposentar-se
naquele ano.
II.  Clara  é  professora  e  está  levantando  algumas  informações
sobre as preferências alimentares de seus alunos. Dentre os alunos
em uma sala de aula,  Clara descobriu que 36 deles gostam de
comer macarrão, 47 gostam de suco de limão e 23 gostam dos
dois. Se 92 alunos opinaram, então o total deles que não gostam
nem de comer macarrão e nem de suco de limão é 32.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Clara observou que, em um supermercado, um pacote com 8
sabonetes  iguais  da  marca  X  custa  R$  10,00.  Mantendo  a
proporção,  um  outro  pacote  com  duas  dúzias  e  meia  desses
sabonetes deverá custar mais de R$ 35.
II. Clara é pesquisadora e observou que um alimento possui 39/49
partes de açúcar. Então, com base nessa informação obtida por
Clara,  é  correto  afirmar  que  cerca  de  71,2%  desse  alimento  é
composto por açúcar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Clara possui  um automóvel  e com ele ela percorreu 300 Km
utilizando  apenas  20  litros  de  gasolina.  Nessas  condições,  é
possível  afirmar  que  com  apenas  1  litro  de  gasolina  esse
automóvel percorrerá 15 Km.
II.  Clara estuda à noite em uma faculdade particular e sua aula
começa às 18:40. Cada aula na faculdade de Clara tem duração de
exatamente 45 minutos, e o intervalo dura 15 minutos. Sabe-se que
nessa  faculdade  há  5  aulas  e  1  intervalo  diariamente.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o término das aulas de Clara se dá às 22:30.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Clara  leu  1/5  das  páginas  de  um livro  de  Filosofia  em uma
semana. Na segunda semana, leu mais 2/3 de páginas do mesmo
livro.  Se  ainda faltam ler  60 páginas do livro,  então o  total  de
páginas do livro é igual a 418.
II. Clara observou que em uma caixa de leite da marca X há 12
litros do produto. Se ela comprou três caixas e meia desse leite,
então Clara terá adquirido 42 litros do produto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O salário de Clara é R$ 840. Desse valor, ela gastou 1/4 com
roupas;  2/5  do  salário  com  aluguel  e  3/10  do  salário  com
alimentação. Nessas condições, o valor que ainda lhe restou do
salário, após as despesas apresentadas, foi R$ 42.
II. Clara, ao calcular o resultado da expressão (5 x 97) + (5 x 3),
perceberá que o mesmo equivale a 653 (seiscentos e cinquenta e
três).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

MORTE

Na antiguidade oriental os egípcios foram o principal exemplo de
como a morte e os ritos funerários estavam relacionados à sua
própria  maneira  de  viver.  Os  egípcios  foram  descritos  pelos
gregos  como  o  povo  mais  religioso  da  terra  sem  nenhum
exagero, pois a forma como eles viviam e o respeito dedicado
aos mortos estava inserido de tal forma no seu dia-a-dia que
uma  coisa  não  estava  separada  da  outra.  Antes  mesmo  de

Platão  aparecer  com  a  ideia  dualística  de  corpo  e  alma,  os
egípcios  já  acreditavam  nessa  dualidade  em  uma  esfera
intrinsecamente  ligada  a  sua  religiosidade,  através  de  uma
complexa  relação entre  o  rio  Nilo  e  os  outros  elementos  da
natureza, ligando natureza, vida e morte. Os egípcios tinham um
deus  dedicado  ao  mundo  dos  mortos,  Osíris,  que  não
recompensava  os  homens  nesta  vida,  mas  em outra.  Sendo
assim, acreditava-se na reencarnação e essa ideia transparecia
através  de  sua  cultura  mortuária,  com  as  práticas  de
mumificação, construção de túmulos suntuosos dedicados aos
mortos etc. O povo egípcio pensava que a alma do morto voltaria
a  habitar  o  seu  corpo  carnal,  por  isso  a  necessidade  da
mumificação dentre outras práticas. Havia também o livro dos
mortos, uma espécie de manual de receitas e práticas ensinando
o morto a se comportar na outra vida para que pudesse ser
absolvido no tribunal de Osíris.

(Adaptado. Revisão linguística. TAMANINI, P. A. et. al. A morte no
ocidente: considerações sobre a história da morte no ocidente e
suas  representações  h is tór icas .  D ispon íve l  em:
http://bit.ly/2lCPVgY)

26 • Com base no texto 'MORTE', leia as afirmativas a seguir:
I.  A  necessidade  da  mumificação,  dentre  outras  práticas
elaboradas pelos egípcios para os que faleciam, estava relacionada
à concepção de que a alma dos mortos voltaria a habitar seu corpo
carnal.
II. Os rituais pós-morte cultivados pelos egípcios, como as práticas
de  mumificação  ou  até  a  construção  de  túmulos  suntuosos
dedicados aos mortos, traduzem-se em uma cultura que revela o
respeito dedicado aos que se foram.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'MORTE', leia as afirmativas a seguir:
I. Segundo o texto, com receio de ser execrado no tribunal de Osíris,
o povo egípcio se utilizava da arte da mumificação como principal
recurso, acreditando que a alma do morto voltaria a habitar o seu
corpo carnal.
II. O povo egípcio, segundo o texto, possuía um livro da morte, uma
espécie de manual de receitas e práticas ensinando o morto a se
comportar  na  outra  vida  para  que  pudesse  ser  inocentado  no
tribunal de Osíris.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'MORTE', leia as afirmativas a seguir:
I. Os elementos da natureza e até o rio Nilo, conforme pontua o
texto, compunham a ligação entre corpo e alma. Isso decorre da
intrínseca religiosidade do povo egípcio que deu o pseudônimo de
Osíris a um de seus faraós.
II.  De acordo com o texto,  o respeito dedicado aos mortos e a
forma como os egípcios viviam fez  os gregos os descreverem
como o povo mais religioso da terra.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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29 • Com base no texto 'MORTE', leia as afirmativas a seguir:
I. Depreende-se do texto que, por estarem essencialmente ligados,
os  elementos  “natureza,  vida  e  morte”  eram  discrepantes  e
absortos, quando se fala na vida religiosa dos egípcios.
II. De acordo com o texto, o livro dos mortos era uma espécie de
manual de receitas e práticas com o qual, após a passagem para o
plano espiritual,  o morto teria contato. Caso seguisse as regras,
seria perdoado no tribunal de Osíris.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'MORTE', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto deixa claro que a relação dualística entre corpo e alma
formulada pelos egípcios, que está intimamente ligada à religião, é
anterior ao pensamento grego, nesse sentido.
II.  Infere-se  do  texto  que  a  obstinação  de  Osíris  em  não
recompensar os homens enquanto estavam na Terra se dava pela
ideia de reencarnação,  descrita no livro dos mortos como uma
espécie de manual de receitas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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RASCUNHO


