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CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - SUPERIOR MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ODONTÓLOGO (A)

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 fotográfica ou equivalente.c.

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 no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

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 registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

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
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  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.
II. A polpa está contida entre paredes inextensíveis representadas
pela dentina, e possui em sua periferia, em contato direto com a
dentina, células especializadas representadas pelos odontoblastos.
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. Os pré-molares são os dentes com duas pontas (cúspides) na
superfície que servem para esmagar e moer os alimentos.
II.  O  desenvolvimento  radicular  inicia-se  um  pouco  após  a
formação coronária. Os epitélios, interno e externo, do órgão do
esmalte formam a bainha epitelial de Hertwig na alça cervical, a
qual se prolifera continuamente crescendo em direção apical para
formação da raiz.
III. O tratamento restaurador atraumático (TRA) é considerado uma
estratégia  de  tratamento  não  apropriada  para  lesões  cariosas
iniciais.
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.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os caninos são os dentes com pontas agudas (cúspides) que
rasgam os alimentos.
II. A matriz de dentina é constituída exclusivamente de proteínas
não colágenas.
III. 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) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O esmalte é o tecido mais duro e mineralizado de todo o corpo
humano.
II.  A  polpa  é  um  tecido  conjuntivo,  portanto,  de  origem
mesenquimal.
III. Se a cárie conseguir atravessar o esmalte, ela não conseguirá
atacar a dentina.
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.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os incisivos são os dentes frontais afiados em forma de cinzel
que cortam os alimentos.
II.  A  gengivite  é  a  parte  da  mucosa  mastigatória  que  cobre  o
processo alveolar e circunda a porção cervical dos dentes.
III. 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) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Anatomia Dental é a ciência que estuda as formas dos dentes,
que são considerados um órgão do corpo humano, importante e
complexo, que tem função, sensibilidade e ação motora.
II. O periodonto de proteção tem a importante função de promover
a homeostasia, vedando o meio interno.
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. A formação do dente inicia-se durante a sexta semana de vida
embrionária do ser humano. A partir da proliferação do ectoderma
relativo  aos  processos  mandibular  e  maxilar,  originam-se  as
lâminas dentais.
II.  A  polpa é  um tecido conjuntivo  frouxo,  que reage de forma
similar a outros tecidos de mesma constituição encontrados em
outras  regiões  do  organismo  em  situações  fisiológicas  ou
patológicas.
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. O Hidróxido de Cálcio é um material de proteção pulpar, sendo
utilizado para o forramento de cavidades.
II. A raiz, que mantém o dente inserido no osso, constitui cerca de
dois terços do tamanho 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.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Coroa é a porção visível do dente, quando este está implantado
no seu alvéolo. Apresenta uma superfície lisa, polida e brilhante.
II. Em crianças até 6 anos de idade, a dentina é composta por mais
de 90% de material orgânico e menos de 2% de água.
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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10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. 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.
II. Os molares são especializados em triturar os alimentos. Esses
dentes possuem várias cúspides na superfície de mordida.
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.  A matriz de dentina é constituída basicamente de colágeno e
proteínas não colágenas.
II. A utilização de qualquer material ou procedimento restaurador
deve condicionar o uso de uma proteção dentinopulpar que lhe seja
compatível.
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. O diagnóstico para a identificação da lesão de cárie é realizado
exclusivamente mediante radiografia da face.
II.  Na dentina,  não há pequenos túbulos que vão diretamente à
polpa 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.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  esmalte  será  danificado  se  os  dentes  forem  higienizados
adequadamente.
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.

14 • 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.  A  dentina  formada  durante  o  desenvolvimento  dental  é
denominada de dentina secundária ou dentina de Hertz, enquanto a
dentina que se forma fisiologicamente durante o desenvolvimento
completo  do  dente  é  chamada de  dentina  primária  ou  dentina
caudal.
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. O periodonto é o conjunto de tecidos integrados pela gengiva,
osso alveolar, cemento e ligamento periodontal.
II.  A  gengiva  interdentária  ocupa  a  ameia  gengival,  espaço
interproximal situado acima da área do contato dentário.
III. Os incisivos são os dentes frontais não afiados em forma de
esfera.
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.

Vigilância em saúde

A Vigilância em Saúde é responsável  por ações de vigilância,
prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância
de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas
não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também
pela análise de situação de saúde da população brasileira.

Diante  do  novo  contexto,  em  que  diferentes  estratégias  e
tecnologias  são  incorporadas  às  ações  de  saúde  pública,  a
vigilância em saúde passa a ser entendida como um processo
contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de
dados  sobre  eventos  relacionados  à  saúde,  que  visa  ao
planejamento e à implementação de medidas de saúde pública
para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle
de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da
saúde.

Dentro  desse  contexto,  o  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da
Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde  (SVS),  tem  a  função  de
coordenar  programas  de  prevenção  e  controle  de  doenças
transmissíveis  de  relevância  nacional,  como  Aids,  dengue,
malária,  hepatites  virais,  doenças  imunopreveníveis,
leishmaniose, hanseníase e tuberculose e do Programa Nacional
de Imunizações (PNI); investigar surtos de doenças; coordenar a
rede  nacional  de  laboratórios  de  saúde  pública;  gestão  de
sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação
obrigatória e nascidos vivos, realização de inquéritos de fatores
de risco, coordenação de doenças e agravos não-transmissíveis
e  análise  de  situação  de  saúde,  incluindo  investigações  e
inquéritos sobre fatores de risco de doenças não transmissíveis,
entre outras ações.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2Gh1imd

16 • Com base no texto 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com o texto, a vigilância em saúde pode ser entendida
como um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação
e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.
II. São exemplos de doenças transmissíveis de relevância nacional,
de acordo com o texto, a Aids, a dengue, a malária, as hepatites
virais, as doenças imunopreveníveis, a leishmaniose, a hanseníase
e a tuberculose.
III.  O  texto  afirma,  no  último  parágrafo,  que  a  realização  de
inquéritos  de  fatores  de  risco  e  a  coordenação  de  doenças  e
agravos  não-transmissíveis  são  atividades  realizadas
exclusivamente  pelos  agentes  do  Ministério  da  Saúde,  não
havendo, de acordo com o autor, o compartilhamento de atividades
ou processos com outros entes públicos nos níveis estadual ou
municipal.
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 • Com base no texto 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto afirma que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria
de Vigilância em Saúde (SVS), tem a função de investigar surtos de
doenças e também de coordenar a rede nacional de laboratórios de
saúde pública, entre outras atribuições.
II. A Vigilância em Saúde, de acordo com o texto, é responsável por
ações  de  disseminação,  promoção  e  agravamento  de  doenças
transmissíveis, assim como pela ocultação de fatores de risco para
o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
III.  De acordo com o texto, a Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), por meio do Ministério da Saúde, desenvolve as ações de
vigilância  para  o  monitoramento,  combate  e  a  prevenção  de
doenças que afetam os animais domésticos no Brasil.
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 • Com base no texto 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I.  No  texto  são  listadas  algumas  doenças  transmissíveis  de
relevância nacional, como a Aids, a dengue, a amiotrofia espinhal
progressiva,  a  distrofia  muscular  progressiva,  a  malária  e  as
hepatites virais.
II. A vigilância em saúde, afirma o texto, visa ao planejamento e à
implementação de medidas de saúde pública para a proteção da
saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e
doenças, bem como para a promoção da saúde.
III. São atribuições da Vigilância em Saúde, de acordo com o texto,
o monitoramento das doenças e agravos à saúde da população,
inclusive  das  infecções  que  afetam  os  recém-nascidos  e  as
gestantes, assim como a proteção dos direitos das mulheres, dos
idosos e dos animais.
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.

19 • Com base no texto 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Após a leitura do texto,  é possível  inferir  que a Vigilância em
Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle
de doenças transmissíveis, e também pela vigilância de fatores de
risco  para  o  desenvolvimento  de  doenças  crônicas  não
transmissíveis.
II. Embora as ações de saúde ambiental e do trabalhador estejam
incluídas no escopo das atribuições da Vigilância  em Saúde,  a
análise  de  situação  de  saúde  da  população  brasileira  e  o
monitoramento das doenças transmissíveis não estão incluídos no
âmbito da Vigilância em Saúde, atualmente, de acordo com o texto.
III.  De acordo com o texto,  o Ministério da Saúde,  por meio da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem a função de gestão
de sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação
obrigatória e nascidos vivos, realização de inquéritos de fatores de
risco,  coordenação  de  doenças  e  agravos  não-transmissíveis  e
análise de situação de saúde, incluindo investigações e inquéritos
sobre fatores de risco de doenças não transmissíveis, entre outras
ações.
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 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Coordenar  programas  de  prevenção  e  controle  de  doenças
transmissíveis de relevância nacional é uma função do Ministério
da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), de
acordo com o texto.
II.  A  Vigilância  em  Saúde  é  responsável  por  ações  de  saúde
ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de
saúde da população brasileira, afirma o texto.
III.  O  texto  aponta  que  as  ações  realizadas  pelo  Ministério  da
Saúde,  por  meio  da  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde  (SVS),
contribuem  para  a  redução  das  ocorrências  de  doenças
transmissíveis, para a diminuição da mortalidade e para a melhoria
das  condições  gerais  de  saúde  e  segurança  da  população
brasileira.
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. Um produto é vendido à vista por R$ 1.800,00 ou então com R$
400,00 de entrada mais uma parcela de R$ 1.500,00 após 1 mês.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  podemos afirmar que a taxa mensal  de juros do
financiamento é superior a 5% e inferior a 6%.
II. A raiz quadrada de 119.025 é um número maior que 347 e menor
que 352.
III. Há 2 meses, o peso de Luana era de 83 kg. Há 1 mês, seu peso
era de 84 kg.  Atualmente,  seu peso é  86 kg.  Assim,  é  correto
afirmar que seu peso médio, no período considerado, é superior a
82,4 kg e inferior a 85,6 kg.
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.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um veículo consumiu 42,7 litros de combustível para percorrer a
distância  de  512  km.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, em média, esse
veículo  consegue  percorrer  mais  de  11,7  km  com  1  litro  de
combustível.
II. Há 2 meses, o peso de Rochelle era de 108 kg. Há 1 mês, seu
peso  era  de  112  kg.  Atualmente,  seu  peso  é  116  kg.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que seu peso médio, no período considerado, está
compreendido no intervalo entre 113 kg e 116 kg.
III.  Dulci  abasteceu  sua  moto  com  R$  33,00  de  combustível.
Sabendo que ela só possuía moedas de 25 centavos para pagar,
pode-se dizer que Dulci utilizou mais de 138 moedas e menos de
147 moedas para pagar pelo combustível.
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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23 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Juliana realizou o pagamento antecipado de uma dívida com
valor de R$ 7.657,00 e recebeu um desconto equivalente a 39,7%.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor efetivamente pago por
Juliana foi superior a R$ 3.008,45 e inferior a R$ 3.977,12.
II. Olivia leu um manuscrito em 25 dias, lendo 80 páginas por dia.
Se tivesse lido 16 páginas por dia, ela teria concluído a leitura desse
manuscrito em um período superior a 102 dias e inferior a 109 dias.
III.  Considere  os  seguintes  dados  referentes  aos  gastos  com
energia elétrica de uma residência nos 5 últimos meses: R$ 112,50,
no mês 1; R$ 98,30, no mês 2; R$ 101,20, no mês 3; R$ 88,40, no
mês  4;  R$  93,60,  no  mês  5.  Assim,  com  base  nos  dados
apresentados, é correto afirmar que o valor médio dos gastos com
energia elétrica, no período considerado, é superior a R$ 97,30 e
inferior a R$ 99,40.
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.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para cercar completamente um imóvel localizado em um terreno
com largura igual a 259 metros e comprimento igual a 297 metros,
será necessária  uma cerca com comprimento superior  a  1.089
metros e inferior a 1.176 metros.
II.  Se uma piscina tem formato retangular  e  possui  dimensões
iguais a 130m, 20m, e 6m, então o seu volume será maior que
15.350 m³ e inferior a 15.935 m³.
III. Uma empresa precisa distribuir 3 camisas brancas para cada
um  dos  seus  237  funcionários.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que essa empresa precisará de mais de 723 camisas e menos de
738 camisas para cumprir com a sua meta.
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.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Hellen adquiriu um empréstimo no valor de R$ 6.200,00. Após 1
mês,  foi  necessário  pagar  juros  de  3,5%  sobre  o  valor  do
empréstimo. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que Hellen pagou um valor superior
a R$ 207,50 e inferior a R$ 219,25 em juros no 1º mês.
II. Alice adquiriu um empréstimo no valor de R$ 2.000. Após 1 mês,
foi necessário pagar juros de 5,7% sobre o valor do empréstimo.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que Alice pagou mais de R$ 92 e
menos de R$ 98 em juros no 1º mês.
III. Alice abasteceu sua moto com R$ 39,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 10 centavos para pagar, pode-se
dizer  que  Alice  utilizou  mais  de  352  moedas  para  pagar  pelo
combustível.
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.

INDESEJÁVEL

Para este indecoroso pecado recôndito
Placebo milagroso não encontro
De almíscar é tua fragrância
Blasfêmia, serias tu a segunda, a outra, meu outro?
Em teus braços, encanto encontro solene
A todos jamais nos mostraremos
Ilícito, interdito, irrefreado.

(Autor (a) anônimo (a))

26 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Para  o  eu  poético,  o  amor  e  o  relacionamento  que  pode
concretizar  com sua amada são antagônicos.  Enquanto  aquele
remete à ideia de lucidez, este é lícito.
II. Existe, no poema, uma associação que faz o relacionamento ser
um pecado tão grave que não apresenta solução.
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 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. As palavras do eu poético sugerem que, apesar de existir uma
relação paradoxal entre os amados, há uma permissividade interna,
já que o amor deles é irrefreado.
II.  Apesar  de,  nos  quatro  primeiros  versos,  o  eu  poético  se
encontrar  em  conflito  com  o  relacionamento,  ele  reconhece  o
conforto oferecido pela amada no trecho “Em teus braços, encanto
encontro solene”.
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 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há  um  conflito  de  emoções  explicitado  pelo  “eu”,  que  ora
condena a amada à condição de ser o próprio pecado, ora acredita
na materialização da transgressão.
II. O eu lírico sugere que a amada é a personificação do pecado
(blasfêmia), mas deseja tornar público o relacionamento que tem
com ela.
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.

29 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há um desalento  por  parte  do eu poético  que não encontra
solução para o seu problema, que é a relação proibida com sua
amada.
II.  A  amada  a  quem  se  dirige  o  “eu”  chega  a  receber  um
chamamento que a coloca numa condição de herege. É como se o
“eu” retirasse parte de sua culpa por estar na relação.
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 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. O eu poético invoca um amor inacessível, cuja manifestação se
dá apenas em sua própria consciência.
II. O eu poético parece experimentar uma relação desaprovada e
chega  a  associá-la  à  palavra  “pecado”,  como  um  evento  que
acontece às escondidas.
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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