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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 08 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 10 questões, enumeradas de 01 a 10;
- Matemática, com 10 questões, enumeradas de 11 a 20;
- Conhecimentos Específicos, com 10 questões, enumeradas de 21 a 30.
- Conhecimentos Gerais, com 10 questões, enumeradas de 31 a 40.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende às
condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente após
30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com todos
os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta esferográfica
de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) ”.
11. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
12. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação incorreta
efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não será
substituído em hipótese alguma.
13. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão
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Os versos acima apresentam figuras de
LÍNGUA PORTUGUESA
linguagem que sao denominadas:
a) Comparaçao/Metafora.
Leia o poema a seguir para responder as
b) Comparaçao/Metonímia.
questões de números 01 a 04
c) Metafora/Metafora.
d) Metonímia/Catacrese.
Desencanto
e) Metonímia/Comparaçao.
Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Nao tens motivo nenhum de pranto.

QUESTÃO 03
Considere os versos abaixo elencados quanto
a classificaçao morfologica dos termos
sublinhados e, assinale V para a verdadeira e F
para a falsa:
(
) Eu faço versos como quem chora
(conjunçao).
(
) Fecha o meu livro, se por agora (
adverbio).
(
) Nao tens motivo nenhum de pranto.
(pronome indefinido).
(
) Assim dos labios a vida corre, (artigo
definido).
(
) Eu faço versos como quem morre.
(numeral).

Meu verso e sangue. Volupia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vao...
Doi-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coraçao.
E nestes versos de angustia rouca
Assim dos labios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.
-Eu faço versos como quem morre.
Manuel Bandeira

QUESTÃO 01
Manuel Bandeira foi um poeta modernista,
que participou da Semana da Arte Moderna
ocorrida em Sao Paulo, em 1922.
Leia as alternativas abaixo e assinale aquela
que nao expressa o significado do poema
Desencanto:
a) Deixa clara a intensa preocupaçao que o
poeta tinha com a morte.
b) O poema se remete a um aspecto
terminativo.
c) O poema e como um desabafo de um ser
que sofre e espera a morte.
d) Desencanto mostra o estado de decepçao,
de perda das ilusoes para com a vida.
e) Mostra que o sujeito esta resignado
mostrando vigor e alento diante da morte.

As assertivas sao respectivamente:
a) V-V-V-V-V.
b) V-F-V-F-V.
c) F-V-F-V-F.
d) V-V-V-V-F.
e) F-F-V-V-F.
QUESTÃO 04
Leia e analise os versos abaixo:
Meu verso e sangue. Volupia ardente...
De desalento... de desencanto...
-Eu faço versos como quem morre.
Os vocabulos sangue/desencanto/versos
exercem a funçao sintatica de:
a) Predicativo do sujeito/ agente da
passiva/Complemento nominal.
b) Sujeito/Adjunto adverbial/ Complemento
nominal.
c) Predicativo
do
Sujeito/Adjunto
Adnominal/Complemento nominal.
d) Predicativo do objeto direto/Complemento
Nominal/Ajunto adverbial.
e) Predicativo do Sujeito/ Complemento
Nominal/ Adjunto adverbial.

QUESTÃO 02
As figuras de linguagem sao recursos
estilísticos usados na escrita ou na fala para
dar a comunicaçao força, colorido, enfase,
beleza. Assim sendo, observe os versos abaixo,
extraídos do poema Desencanto:
“Eu faço versos como quem chora
Meu verso é sangue.
Volúpia ardente...
Tristeza esparsa...remorso vão...”

QUESTÃO 05
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Assinale a alternativa em que todas as
nao se sabe por quem nalgum movel antigo...
palavras foram acentuadas pelo mesmo
Mas e preciso, tambem, que seja como abrir
motivo:
uma
janela
a) Volupia/família/doi.
e respirar-te, azul e luminosa, no ar.
b) Volupia/família/angustia.
E preciso a saudade para eu sentir
c) Família/angustia/coraçao.
como sinto - em mim - a presença misteriosa
d) Família/coraçao/labios.
da
vida...
e) Volupia/angustia/labios.
Mas quando surges es tao outra e multipla e
imprevista
QUESTÃO 06
que nunca te pareces com o teu retrato...
Analise o texto abaixo e assinale a alternativa
E eu tenho de fechar meus olhos para ver-te.
Mario Quintana - In: Apontamentos de História
que contem a funçao da linguagem
Sobrenatural.
São Paulo: Editora Globo, 2005, Pg. 96
nele expressa:
QUESTÃO 07
Leia o verso do poema: “teu perfil exato e que,
apenas,
levemente,
o
vento”
Em relaçao as vírgulas, sao empregadas:
a) Em expressoes explicativas.
b) Para separar adjuntos adverbiais.
c) Para separar partes de um período.
d) Em termos independentes entre si.
e) Para isolar frases intercaladas.
QUESTÃO 08
No verso “É preciso que a saudade desenhe tuas
linhas perfeitas,” a oraçao sublinhada e
classificada como:
a) Subordinada substantiva subjetiva.
b) Subordinada substantiva objetiva.
c) Subordinada adjetiva.
d) Subordinada adverbial causal.
e) Principal.

http://textoemmovimento.blogspot.com.br

a) Referencial.
b) Emotiva.
c) Metalinguística.
d) Conativa.
e) Fatica.

Leia o texto abaixo para responder as questões
de números 09e 10
QUESTÃO 09
Observe a charge abaixo:

Leia o poema abaixo de Mário Quintana para
responder as questões de números 07 e 08
Presença
E preciso que a saudade desenhe tuas linhas
perfeitas,
teu perfil exato e que, apenas, levemente, o
vento
das horas ponha um fremito em teus cabelos...
E preciso que a tua ausencia trescale
sutilmente, no ar, a trevo machucado,
as folhas de alecrim desde ha muito guardadas
02
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cursa Letras ou Pedagogia? E o número de
alunos que cursa Letras e Pedagogia:
Na oraçao “Se você sentir qualquer dor no
a) 500/160 alunos.
coração,” a partícula se assume a funçao de:
b) 720/192 alunos.
a) Conjunçao subordinativa integrante.
c) 800/134 alunos.
b) Pronome reflexivo.
d) 900/272 alunos.
c) Partícula expletiva.
e) 1000/108 alunos.
d) Conjunçao subordinativa condicional.
e) Partícula integrante do verbo.
QUESTÃO 13
Na classe em que Stela estuda tem 42 alunos
QUESTÃO 10
sendo 18 rapazes e 24 meninas. Assim sendo
As formas verbais presentes na charge: sentir
determine qual é a razão entre o número de
e avise estão conjugadas respectivamente:
rapazes e o número de meninas, bem como
a) Modo subjuntivo - pretérito imperfeito /
qual a razão entre o número de rapazes e o
modo subjuntivo - pretérito perfeito.
total de alunos.
a) 3/2: para cada 3 rapazes há 2 meninas b) Modo subjuntivo - futuro do pretérito /
3/8: 3 são rapazes entre 8 alunos.
modo subjuntivo – presente.
b) 2/4: para cada 2 rapazes há 4 meninas c) Modo subjuntivo – futuro / modo
2/8: 2 são rapazes entre 8 alunos.
imperativo-afirmativo.
c)
3/4: para cada 3 rapazes há 4 meninas d) Modo subjuntivo - pretérito perfeito /
3/7: 3 são rapazes entre 7 alunos.
modo subjuntivo - pretérito imperfeito.
d)
3/3:para cada 3 rapazes há 3 meninas e) Modo subjuntivo - pretérito mais-que2/6: 2 são rapazes entre 6 alunos.
perfeito / modo indicativo - futuro do
e)
4/2: para cada 4 rapazes há 2 meninas pretérito.
2/5: 2 são rapazes entre 5 alunos.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 14
Sendo o primeiro termo de uma Progressão
Aritmética 6 e a razão 12, calcule o 13o termo:
a) 102.
b) 150.
c) 184.
d) 126.
e) 234.

QUESTÃO 11
Monica começou a ler um romance e no
primeiro dia leu 25% do total de paginas. No
segundo dia, leu 60 paginas e assim chegou
aos 2/3 da leitura total. Quantas paginas tem
esse livro e quantas paginas Monica leu no
primeiro dia:
a) 144 páginas/ no primeiro dia leu 36
páginas.
b) 288 páginas/ no primeiro dia leu 72
páginas.
c) 192 páginas/ no primeiro dia leu 48
páginas.
d) 180 páginas/ no primeiro dia leu 72
páginas.
e) 125 páginas/ no primeiro dia leu 31
páginas.

QUESTÃO 15
O conjunto abaixo elencado representa o
número de pontos obtidos por Antônio em
jogos sucessivos. Determine a média, mediana
e moda desse conjunto:
9, 11, 13, 34, 35, 26, 13, 37, 40, 53, 81,
52, 76, 94
a) Média: 13/Mediana: 40/ Moda: 94.
b) Média: 51,5 /Mediana: 37/ Moda: 13.
c) Média: 31/Mediana: 37/ Moda: 11.
d) Média: 41/Mediana: 36/ Moda: 13.
e) Média: 14/Mediana: 40/ Moda: 9.

QUESTÃO 12
Dos 1300 alunos matriculados em uma
faculdade, 840 cursam Letras, 268 cursam
Pedagogia e 300 não cursam nem Letras e
nem Pedagogia. Qual o número de alunos que

QUESTÃO 16
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Num determinado município, foram ouvidos
por 948, determine o quociente e o resto dessa
726 munícipes para colher informações
divisão apontando a alternativa correta.
acerca do primeiro ano de governo do prefeito
a) 32 e 12.
após sua posse. Com base nas informações do
b) 16 e 12.
gráfico, determine quais as medidas dos
c) 16 e 24.
ângulos dos setores desse gráfico (pela
d) 16 e 48.
ordem: ótimo, bom, regular e ruim) e quantos
e) 8 e 36.
munícipes opinaram por ótimo e bom.
QUESTÃO 19
Determine a medida dos segmentos CB e CE
sendo que DE // AB :

a) CB = 26 e CE = 18.
b) CB = 32 e CE = 24.
c) CB = 28 e CE = 20.
d) CB = 22 e CE = 30.
e) CB = 18 e CE = 16.

a) 59°, 23°, 11°, 7° // 225 munícipes
opinaram por ótimo e 102 por bom.
b) 106°, 11,5°, 20°, 3,5° //154 munícipes
opinaram por ótimo e 77 por bom.
c) 212°, 83°, 40°, 25°// 428 munícipes
opinaram por ótimo e 167 por bom.
d) 60°, 24°, 10°, 6° // 354 munícipes
opinaram por ótimo e 157 por bom.
e) 224°, 87°, 42°, 27°// 153 munícipes
opinaram por ótimo e 66 por bom.

QUESTÃO 20
Jane, Edilícia e Gisele, três colegas de trabalho,
estavam reunidas na hora do almoço
conversando sobre como tinha sido o final de
semana de cada uma delas.
Sabe-se que Jane e Edilícia mentiram e Gisele
falou a verdade. Assim sendo, uma das
proposições abaixo é verdadeira. Assinale-a:
a) Edilícia falou a verdade e Gisele mentiu.
b) Se Edilícia mentiu, então Jane falou a
verdade.
c) Edilícia mentiu e Jane falou a verdade.
d) Jane falou a verdade e Gisele mentiu.
e) Se Gisele mentiu, então Jane falou a
verdade.

QUESTÃO 17
Dois pentágonos regulares possuem como
razão de semelhança 1,25 m. Qual a medida
dos lados de cada um deles sabendo-se que o
maior tem como perímetro 55 m:
a) 11 m o maior e 8,8 m o menor.
b) 9,1 m o maior e 4,2 m o menor.
c) 4,4 m o maior e 2,7 m o menor.
d) 9,4 m o maior e 5,2 m o menor.
e) 10,2 m o maior e 7,2 m o menor.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 18
Numa divisão de um determinado número
natural por 237, o quociente é 16 e o resto é
12. Dividindo-se o quádruplo desse número

QUESTÃO 21
De acordo com as diretrizes da política
nacional de saude bucal (2004) “A higiene
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bucal é um componente fundamental da
tratamento de aguas de abastecimento
higiene corporal das pessoas.” Mas realiza-la
publico sao:
adequadamente requer aprendizado. Uma das
a) Descriçao das principais açoes mínimas a
possibilidades para esse aprendizado e o
serem desenvolvidas pelas eSB.
desenvolvimento de atividades de higiene
b) Garantias de saude bucal.
bucal supervisionada (HBS), pelos serviços de
c) Responsabilidades do Munícipio referente
saude, nos mais diferentes espaços sociais. A
a saude bucal de seus munícipes.
HBS visa, com exceção de:
d) As principais linhas de açao do Programa
a) A prevençao da carie – quando nao for
Brasil Sorridente.
empregado dentifrício fluoretado.
e) As principais linhas de açoes a serem
b) A prevençao da gengivite, atraves do
desenvolvidas pelo governo estadual no
controle continuado de placa pelo paciente
que se refere a saude bucal.
com supervisao profissional, adequando a
higienizaçao a motricidade do indivíduo.
QUESTÃO 24
c) Cautela na definiçao de tecnicas “corretas”
Considere as assertivas abaixo elencadas e
e “erradas”, evitando-se estigmatizaçoes.
assinale V para a verdadeira e F para a falsa:
d) A
HBS
deve
ser
desenvolvida
(
) A fluorose dentaria sao manchas
preferencialmente pelos profissionais
causadas pelo excesso de fluor no esmalte dos
auxiliares da equipe de saude bucal.
dentes.
e) A HBS visa a busca da autonomia com vistas
(
) Grande parte das manchas que
ao autocuidado.
aparecem nos nossos dentes podem ter um
motivo em comum: fluorose dentaria.
QUESTÃO 22
(
) Os males da fluorose sao somente
Com referencia as diretrizes do Ministerio da
esteticos, ja que o excesso de fluor nao deixa
Saude para a organizaçao da atençao a saude
os dentes mais fracos e nem provoca nenhum
bucal no ambito do SUS, o desenvolvimento de
tipo de complicaçao para a saude.
açoes na perspectiva do cuidado em saude
(
) A fluorose dentaria ainda e uma
bucal tem os seguintes princípios, alem dos
condiçao que tem as crianças como as mais
expressos
no
texto
constitucional
afetadas, principalmente antes dos seis anos
(universalidade, integralidade e equidade):
de idade.
a) Etica / Acesso / Acolhimento / Vínculo /
(
) Uma vez manchados, os dentes nao
Responsabilidade profissional.
voltam naturalmente a sua coloraçao natural.
b) Gestaoparticipativa
/
acesso
/
Por isso e melhor se prevenir e evitar a flurose
acolhimento/vínculo.
dentaria.
c) Acesso / Acolhimento / Vínculo /
Responsabilidade social.
As assertivas sao, respectivamente, de cima
d) Acolhimento / Vínculo / Responsabilidade
para baixo:
profissional.
a) F, V, F, F, V.
e) Gestaoparticipativa / Etica / Acesso /
b) V, V, F, F, F.
Acolhimento / Vínculo / Responsabilidade
c) V, V, V, V, V.
profissional.
d) F, V, F, V, F.
e) V, F, V, V, V.
QUESTÃO 23
A reorganizaçao da Atençao Basica em Saude
QUESTÃO 25
Bucal (principalmente com a implantaçao das
Acerca da doença periodontal e correto que
equipes de Saude Bucal – eSB – na Estrategia
podemos descreve-la como uma situaçao que
Saude da Família), a ampliaçao e qualificaçao
se caracteriza por:
da atençao especializada (especialmente com
1. Um conjunto de condiçoes inflamatorias, de
a implantaçao de Centros de Especialidades
carater cronico.
Odontologicas – CEO – e Laboratorios
2. Ser de origem bacteriana, que começa
Regionais de Proteses Dentarias – LRPD) e a
afetando o tecido gengival e pode levar, com
viabilizaçao da adiçao de fluor nas estaçoes de
o tempo, a perda dos tecidos de suporte dos
05
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dentes.
sem colocar muita força e velocidade para
3. Comprometer tanto os tecidos de suporte
nao machucar a gengiva. E finalmente,
(gengiva) como os de sustentaçao dos
escovar a língua levemente.
dentes.
c) Mais creme na escova nao significa mais
4. Perda de inserçao do ligamento
limpeza. Uma quantidade do tamanho do
periodontal, porem nao compromete a
grao de uma ervilha e ideal para deixar a
consequente destruiçao dos tecidos osseos
boca limpíssima.
adjacentes.
d) O fio dental nao pode ser esquecido, ja que
evita tambem o acumulo de placa
bacteriana. Com aproximadamente 40 cm
Esta(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s):
de fio, enrolar nos dedos medios e usar os
a) 1, 2, 3 e 4.
polegares para deslizar suavemente entre
b) 1, 2 e 3 apenas.
os dentes e nunca usar uma mesma parte
c) 1 e 4 apenas.
do fio para limpar dois espaços diferentes.
d) 2 e 3 apenas.
e) O enxaguante bucal e o toque final na
e) 2 e 4 apenas.
escovaçao perfeita, so precisa de alguns
cuidados. Escolher algum com fluor na
QUESTÃO 26
formula e preferir o bochecho ao gargarejo,
Leia as afirmativas abaixo:
ja que engolir enxaguante por acidente
I. Para 40% da populaçao brasileira o risco e
pode ser prejudicial a saude. Depois de
real, pois pesquisas mostram que quatro
cuspir, nao lavar a boca com agua para nao
em cada dez pessoas sofrem desse
minimizar o efeito.
problema.
II. A higiene bucal inadequada e um agravante
QUESTÃO 28
para o problema, pois permite que restos
Leia os itens abaixo elencados:
de alimentos se acumulem entre os dentes,
1. Avulsao.
na língua e na gengiva. Essa concentraçao
2. Luxaçao lateral.
de resíduos faz com que as bacterias que ja
3. Luxaçao extrusiva.
existem naturalmente na boca dissolvam as
4. Subluxaçao.
partículas de alimentos e, assim, liberem
5. Concussao.
substancias com forte odor.
III. A placa bacteriana que se forma
(
) Deslocamento irregular do elemento
naturalmente na boca e outra condiçao que
dental do alveolo dental, que pode ser
contribui para que o problema ocorra. Daí a
acompanhada por fratura ou esmagamento do
necessidade de remove-la frequentemente
osso alveolar.
com a escovaçao e o uso do fio dental.
(
) Perda total do elemento dental.
Clinicamente, o alveolo dental fica vazio ou
E verdadeiro afirmar que as assertivas tratam
preenchido com coagulo sanguíneo.
de:
(
) Lesao de tecidos de suporte, sem
a) Amidalectomia.
perda
ou
deslocamento do elemento dental.
b) Periodontite.
(
) Lesao de tecidos de suporte, com
c) Gengivite.
presença
de hemorragia gengival.
d) Mau halito.
(
) O elemento dental se desloca
e) Sífilis.
parcialmente no sentindo axial do alveolo
dental. Presença de sangramento e aparencia
QUESTÃO 27
do dente alongada.
No que concerne a escovaçao e bochecho,
assinale a alternativa incorreta:
Assinale a sequencia correta de cima para
a) Para uma escovaçao supereficiente, dividir
baixo:
a boca em duas partes (superior e inferior)
a) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
escovando cada uma por 30 segundos.
b) 3 - 2 - 1 - 5 - 4.
b) Uma limpeza completa leva por volta de
c) 2 - 5 - 4 - 3 - 1.
dois minutos com movimentos de vai e vem
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d) 3 - 1 - 4 - 2 - 5.
b) Capao Bonito / Itapetininga.
e) 2 - 1 - 5 - 4 - 3.
c) Piraí do Sul / Capao Bonito.
d) Piraí do Sul / Itapetininga.
QUESTÃO 29
e) Vale do Ribeira / Iporanga.
E uma película viscosa e incolor formada por
bacterias e restos alimentares acumulados na
QUESTÃO 32
superfície dos dentes e na gengiva. Ela se
A fundação do município de Itapirapuã
desenvolve mais rapido com a ingestao
Paulista ocorreu em _______________________
frequente de açucares.
e o gentílico do município é denominado de
E verdadeiro afirmar que o fragmento refere___________________.
se a:
a) Carie.
a) 12 de março de 1926 / itapirapuano.
b) Gengivite.
b) 21 de março de 1922 / itapirapuensec) Placa bacteriana.
paulista.
d) Periodontite.
c) 21 de março de 1926 / itapirapuensee) Herpes.
paulista.
d) 12 de março de 1992 / itapirapuenseQUESTÃO 30
paulista.
Leia e analise o fragmento abaixo:
e) 12 de março de 1926 / itapirapuense.
Uma boa higiene bucal e uma das medidas
mais importantes que podemos adotar para
manter os dentes e gengiva em ordem. Manter
uma boca saudavel e importante para o bemestar geral das pessoas. Devemos ter em
mente que a __________________e a maneira mais
economica, menos dolorida e menos
preocupante de se cuidar da saude bucal e que
ao se fazer ________________estamos evitando o
tratamento de problemas que se tornariam
graves.

QUESTÃO 33
O ex-tecnico da seleçao brasileira de volei,
Paulo Roberto Freitas, o Bebeto de Freitas, 68
anos, morreu na tarde de terça-feira
(13/03/2018) apos sofrer um infarto durante
a apresentaçao do time de futebol do qual
ocupava o cargo de diretor administrativo.
Trata-se do time:
a) Nacional de Muriae-(Muriae).
b) Betinense (Betim).
c) Araxa (Araxa).
d) Cruzeiro- BH.
e) Atletico-MG.

Assinale a alternativa que completa
corretamente as lacunas do fragmento acima:
a) Escovaçao.
b) Prevençao.
c) Higiene.
d) Limpeza com creme dental.
e) Utilizaçao de fluor.

QUESTÃO 34
E o maior evento global sobre o tema agua e e
organizado pelo Conselho Mundial da Agua,
uma organizaçao internacional que reune
interessados no assunto e tem como missao
“promover a conscientizaçao, construir
compromissos políticos e provocar açoes em
temas críticos relacionados a agua para
facilitar a sua conservaçao, proteçao,
desenvolvimento, planejamento, gestao e uso
eficiente, em todas as dimensoes, com base na
sustentabilidade ambiental, para o benefício
de toda a vida na terra”.
E organizado a cada tres anos pelo Conselho
Mundial da Agua juntamente com o país e a
cidade anfitria. Em 2014, a candidatura do
Brasil foi selecionada, e Brasília foi escolhida
como cidade-sede do evento. Desse modo, o

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 31
Itapirapua Paulista e um município brasileiro
do estado de Sao Paulo que se situa na
Mesorregiao de
_______________
e
na
Microrregiao de _________________ .
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapirapu%C3%A3_Pa
ulista

a) Itapetininga / Capao Bonito.
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Caderno de Questões
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Brasil recebeu, de 18 a 23 de março de 2018:
alternativa:
a) A Organizaçao Brasileira da Agua.
a) Saturno V.
b) O Forum Estadual da Agua.
b) Proton M.
c) A 8ª ediçao do Forum Mundial da Agua, e o
c) Titan IV.
evento ocorreram pela primeira vez no
d) Falcon Heavy.
Hemisferio Sul.
e) Long March 9.
d) O Forum Estadual da Agua.
e) O Forum Brasileiro da Agua.
QUESTÃO 38
f) O Forum de Assuntos Hídricos.
__________________ tomou posse na noite de
sexta-feira 16 de março de 2018, na Academia
QUESTÃO 35
Brasileira de Letras (ABL). Ocupa a cadeira 27,
É uma doença infecciosa causada por um vírus
no lugar do professor Eduardo Portella, que
e transmitida por mosquitos. A infecção pode
morreu em 2017.
ser categorizada de duas formas: urbana,
Filosofo, poeta e ensaísta, e mais conhecido do
quando é transmitida pelo Aedes aegypti; ou
grande publico pelo trabalho como letrista.
silvestre,
quando
transmitida
Fez parcerias com Adriana Calcanhoto, com
pelo Haemagogus e Sabethe.
Joao Bosco, com a irma, Marina Lima, e com
A doença é considerada aguda e hemorrágica.
Lulu Santos. Trata-se de:
O vírus é tropical e mais comum na América
a) Gilberto Gil.
do Sul e na África. Apesar de ser considerado
b) Antonio Cicero.
um vírus perigoso, a maioria das pessoas não
c) Chico Buarque.
apresenta sintomas e evoluem para a cura.
d) Martinho da Vila.
Trata-se da doença:
e) Caetano Veloso.
a) Sarampo.
QUESTÃO 39
b) Febre amarela.
A operaçao Lava Jato e o maior escandalo de
c) Dengue.
lavagem e desvio de dinheiro da historia
d) Zika virus.
brasileira. Ela envolve políticos, grandes
e) Icterícia.
empreiteiros e aquela que e a maior empresa
estatal do Brasil que e a:
QUESTÃO 36
a) Petrobras.
Em Sao Paulo, no carnaval de 2018, quem
b) Vale.
venceu foi a escola que apresentou sambac) JBS.
enredo sobre o estado do Maranhao. Ela e
d) Eletrobras.
denominada:
e) Gerdau.
a) Mocidade Alegre.
b) Vai-Vai.
QUESTÃO 40
c) Mancha Alegre.
O cargo de Procurador Geral da Republica do
d) Rosas de Ouro.
Brasil, a partir de setembro do ano de 2017, e
e) Academicos do Tatuape.
ocupado por:
a) Roberto Monteiro Gurgel Santos.
QUESTÃO 37
b) Maria Berenice Dias.
Na terça-feira, seis de março de 2018, o
c) Maria Sylvia Zanella di Pietro.
foguete
mais
potente
do
mundo,
d) Rodrigo Janot Monteiro de Barros.
denominado____________________, da empresa
e) Raquel Elias Ferreira Dodge.
SpaceX, iniciou seu primeiro voo no Centro
Espacial John F. Kennedy, na Florida, Estados
Unidos.
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades
-vestibular/foguete-mais-potente-do-mundo-realizaprimeiro-voo-veja-noticias

Sua

denominaçao

correta

consta

na
08

