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A vida após a vida 
 

            O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez 
que vê, na televisão, notícia da morte da menina 
Isabella. Não que se choque com novos 
desenvolvimentos do caso. Como não se lembra do 
noticiário do dia anterior, e nem mesmo, quando 
chega a hora do noticiário da noite, daquele que viu à 
tarde, a cada noticiário trava conhecimento do caso 
pela primeira vez. A cada vez um choque novinho em 
folha. D. mora com a filha e o genro. A mulher já 
morreu há alguns anos. A filha chama-se Luíza, mas 
ele a chama de Ana, que era o nome da mulher. A 
família já se acostumou às confusões que povoam a 
mente de D. e em geral não se dá ao trabalho de 
corrigi-lo. Contra essa confusão específica, porém, o 
genro costuma se insurgir: “Se esta aqui é Ana, que 
estou fazendo eu nesta casa?”, pergunta. 
            A senhora T., de 87 anos, passa horas lendo a 
mesma página do mesmo livro. Sentada à mesa, 
acompanha com o dedo a linha em que os olhos 
pousam. Às vezes, o dedo permanece muito tempo na 
mesma linha. Outras vezes, vai velozmente até o fim 
da página, e então volta ao início, e começa de 
novo(...) T. não apenas não grava o que leu – também 
não grava o que come. Pode já ter almoçado, mas, se 
vê a sobrinha, que chega sempre atrasada, sentar-se à 
mesa, ela se senta também.(...) 
            O senhor L., de 94 anos, às vezes é levado 
pelo acompanhante para dar uma volta no quarteirão, 
na cadeira de rodas a que foi reduzido desde que 
quebrou a perna. Outras vezes, a filha o tira de casa 
para uma ida ao médico. Quando volta, ele custa a 
reorientar-se. “De quem é esse apartamento?”, 
pergunta. Não adianta dizerem que é o seu próprio 
apartamento, ele não aceita tal explicação. “Que 
apartamento bom”, elogia. 
            A senhora H., de 82 anos, costumava 
comparecer uma vez por mês à reunião em que, com 
amigas da mesma idade, costurava roupas de crianças 
para os pobres. Como as amigas sabiam que ela 
andava meio esquecida, telefonaram na véspera para 
lembrá-la da reunião. No dia mesmo voltaram a ligar, 
para lembrar que o compromisso era às 15 horas. Eis 
porém que a reunião se inicia e nada de H. aparecer. 
Resolvem ligar para a casa dela e ficam sabendo pela 
empregada que H. realmente chegou a sair de casa. 
Na rua, em vez de tomar um táxi, pôs-se a andar a pé 
em volta do quarteirão. Esqueceu-se de para que 
saíra. Quando cansou, voltou para casa. “Ainda bem 
que voltou”, comentou a empregada. Foi a última vez 
que chamaram H. para a reunião. 
            Um subproduto do notável progresso da 
medicina em prolongar as vidas é a explosão do 
mercado de trabalho para a profissão de atendente. 
Outro é a redobrada atividade das fábricas de fraldas 

geriátricas. Outro ainda é a quantidade cada vez 
maior de pessoas cuja mente lhes dá adeus bem antes 
do corpo. As avarias da memória acabam por roubar 
também o passado de pessoas para as quais o futuro 
já faltava – e o presente é uma linha tênue demais 
para equilibrar com segurança um ser humano. 
Começa-se por esquecer os compromissos, como a 
senhora H. Evolui-se para não reconhecer onde se 
está, como o senhor L., e daí para não se lembrar da 
linha que acabou de ler ou da comida que acabou de 
comer, como a senhora T. No percurso, vai se 
esgarçando essa coisa que nos segura a nós mesmos 
chamada “eu”. A certa altura, essa coisa se extingue, 
e a pessoa não reconhece mais a si própria. Uma 
população cada vez maior de eus à deriva caracteriza 
o admirável mundo novo deste início do século XXI. 
            A maior esperança de cura ou de atenuação, 
dos males que afetam o cérebro dos velhos reside 
hoje, como no caso do diabetes ou da doença de 
Parkinson, nas possibilidades regenerativas das 
células-tronco. No Brasil, as pesquisas com células-
tronco obtidas em embriões descartados encontram-
se pendentes de decisão do Supremo Tribunal 
Federal. O julgamento, iniciado no dia 5 de março, 
teve seu andamento suspenso por um pedido de vistas 
do ministro Carlos Alberto Direito. Transcorrido um 
mês, o ministro Direito requereu, na semana passada, 
a prorrogação de seu pedido, e não tem prazo para 
recolocar a matéria em julgamento. Pode ser nesta 
semana, pode ser daqui a dois anos. O ministro 
Direito é um católico praticante e observante das 
diretrizes de Roma. A Igreja Católica é contra a 
pesquisa com embriões em nome da vida, tal qual a 
entende. 

Roberto Pompeu de Toledo, in Veja,  

16 de abril de 2008 

1 - O texto apresenta três “subprodutos do notável 
progresso da medicina”. O último se refere: 
A) à insegurança do ser humano. 
B) a pesquisas com células-tronco. 
C) à falta de perspectivas para o futuro. 
D) a problemas de senilidade. 

2 - No texto, a referência à morte da menina 
Isabela, jogada do 6º andar de um prédio em São 
Paulo, no mês de abril deste ano: 
A) ilustra o caso do senhor D., de 95 anos, 

personagem do texto. 
B) é o recurso utilizado pelo autor para provar como 

o senhor D. se beneficiaria com as novas 
pesquisas. 

C) evita que os leitores ignorem um caso de 
infanticídio que, inevitavelmente, acabará por 
cair no esquecimento. 

D) desvia a atenção do leitor com o objetivo de 
amenizar o assunto desenvolvido nos parágrafos 
seguintes. 
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3 - Assinale a opção que não pode ser relacionada 
ao texto. 
A) Apesar do recurso utilizado pelo autor, indicando 

a inicial do nome e a idade dos idosos em cada 
caso descrito, não se pode atestar que os 
personagens sejam reais e, possivelmente, 
simbolizam pessoas que apresentam sintomas das 
doenças. 

B) Provavelmente, o autor consumiu quatro 
parágrafos descrevendo  mais de um caso com o 
objetivo de valorizar os problemas enfrentados 
pelos idosos e que possivelmente poderiam ser 
atenuados caso as pesquisas com embriões se 
realizassem. 

C) No título do texto, em que a palavra VIDA se 
repete, a segunda ocorrência está intimamente 
ligada à pesquisa com células-tronco.  

D)  A ocorrência da palavra VIDA na última linha 
do texto se opõe à morte. 

4 - No trecho: “Como não se lembra do noticiário 
do dia anterior...”, a conjunção poderia ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) já que 
B) consoante 
C) conquanto 
D) posto que 

5 - Como se justifica o plural da palavra “eu” no 
5º parágrafo? 
A) Através da nova organização sintática do 

enunciado. 
B) Pelo desconhecimento das regras de plural. 
C) Em português, a flexão de plural é feita com o 

acréscimo de s ao final da palavra. 
D) Pela mudança na classe gramatical. 

6 - Em “A família já se acostumou às confusões 
que povoam a mente de D.”, o pronome oblíquo 
está em posição proclítica, que se justifica da 
mesma maneira que em: 
A)  “Contra essa confusão específica, porém, o genro 

costuma se insurgir.”  
B)  “O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que 

vê, na televisão, notícia da morte da menina 
Isabella.” 

C)  “... mas ele a chama de Ana, que era o nome da 
mulher.” 

D)  “...e em geral não se dá ao trabalho ...” 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Aponte a única oração que não funciona como 
adjetivo. 
A) “Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha 

em que os olhos pousam.”  
B) “...e daí para não se lembrar da  linha que acabou 

de ler...” 
C) “A família já se acostumou às confusões que 

povoam a mente de D.” 
D) “Não adianta dizerem que é o seu próprio 

apartamento, ele não aceita tal explicação.” 

8 - Assinale a opção que deve ser preenchida com 
o primeiro termo entre parênteses. 
A) ________ você quer chegar com essas pesquisas? 

(Onde - Aonde) 
B) Não foi possível reunir mais dados ___________ 

pesquisas com embriões. (há cerca de - acerca de) 
C) Fiquei satisfeito porque esta decisão veio ______ 

meus objetivos. (de encontro a - ao encontro de) 
D) Não concordaram com as pesquisas e _________ 

aceitaram as minhas sugestões. (tampouco - tão 
pouco) 

Leia a tirinha antes de responder às questões abaixo: 
 

 
9 - No primeiro quadrinho da tira, a palavra QUE 
deve ser classificada como: 
A) conjunção causal. 
B) conjunção integrante. 
C) pronome relativo. 
D) conjunção concessiva. 

10 - Indique a função sintática das formas 
substantivadas LER e ESCREVER, no último 
quadrinho. 
A) Predicativo  
B) Objeto indireto 
C) Objeto direto 
D) Complemento nominal 
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11 - Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas da frase abaixo. 
 

Nas estruturas do Sistema Único de Saúde, as 
Conferências de Saúde devem reunir-se a cada 
_____________________ com a representação dos 
_____________________. 
 

A) 2 anos – gestores do governo federal e 
profissionais de saúde. 

B) 2 anos – gestores das secretarias municipais e 
estaduais de saúde. 

C) 4 anos – vários segmentos sociais. 
D) 4 anos – gestores das secretarias municipais e 

estaduais de saúde. 

12 - Considere as afirmações abaixo sobre os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
 

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
apenas no nível primário de assistência. 

II - Integralidade de assistência, entendida como 
um conjunto articulado e contínuo de ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso somente nos 
níveis de baixa e média complexidade do 
sistema. 

III - Participação da comunidade. 
 

Marque a alternativa correta. 
A) Apenas a II  
B) Apenas a III 
C) Apenas a I 
D) I e II 

13 - Em relação às diretrizes do modelo 
assistencial do SUS no Brasil,  está incorreto 
afirmar que: 
A) a atenção à saúde da população em relação à 

integralidade deve incorporar um amplo espectro 
de intervenções, articulando ações de promoção e 
prevenção, curativas e de reabilitação. 

B) a eqüidade refere-se à garantia de que todos os 
cidadãos – não importando gênero ou situação 
social, econômica, cultural ou religiosa – devem 
obter igual acesso a todos os níveis do sistema de 
saúde. 

C) a área de abrangência de uma Unidade de Saúde 
deve estar limitada geograficamente e conter a 
identificação de áreas de risco, possibilitando um 
diagnóstico demográfico, socioeconômico, 
cultural e epidemiológico da população a ser 
assistida. 

D) o controle social refere-se à organização do 
sistema de saúde para a participação da 
população na determinação de políticas públicas. 

 
 

 

14 - A propósito da gestão municipal do Sistema 
Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa 
incorreta. 
A) A direção municipal do SUS é exercida pela 

respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 

B) As ações e serviços de saúde executados pelo 
SUS, são organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada por complexidade crescente. 

C) A rede municipal de serviços de saúde incorpora 
compulsoriamente todos os serviços públicos, 
filantrópicos e privados existentes. 

D) Os municípios podem constituir consórcios, 
equacionando um conjunto de ações necessárias 
pra garantir o princípio da integralidade. 

15 - Segundo estudo realizado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 2,2 
milhões de pessoas morrem anualmente no 
mundo, vítimas de acidentes ou doenças 
relacionadas ao trabalho. Esses dados revelam a 
importância do desempenho de atividades 
referentes à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores. No Brasil, as ações e serviços 
referentes à saúde do trabalhador devem ser 
executadas pelo: 
A) Ministério do Trabalho. 
B) Sistema de Previdência Social. 
C) SUS – direção municipal. 
D) Ministério da Saúde. 

16 - O movimento denominado Reforma 
Psiquiátrica Brasileira, que propõe, com o apoio 
do Executivo e Legislativo, a mudança do modelo 
assistencial em saúde mental, teve como resultado, 
há cerca de duas décadas, a criação de um novo 
espaço para a saúde mental denominado, 
geralmente, de CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial. Com relação ao CAPS, é correto 
afirmar:  
A) o CAPS, na medida em que se caracteriza pela 

intervenção psicossocial e exclui a dimensão 
biológica no tratamento, apesar de apresentar 
várias contribuições, torna-se um entrave à 
conquista da integralidade biopsicossocial nesta 
modalidade de serviço. 

B) o CAPS, por ser em geral uma unidade de 
referência primária e secundária, tem preconizada 
a sua localização para os diversos distritos 
sanitários nas capitais e nos grandes centros. 

C) a ausência de psiquiatras nas unidades tipo CAPS 
está preconizada na Lei 10.216, que “dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadores de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial”, tendo em vista seu objetivo 
central de intervir na prevenção primária, 

SUS                                                  questões 11 a 20 
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deixando com os hospitais psiquiátricos a tarefa 
da prevenção secundária e terciária. 

D) o objetivo principal do CAPS é promover a 
readaptação ou reinserção do doente mental na 
sociedade, portanto intervém prioritariamente na 
prevenção terciária. 

17 - No Brasil, o Sistema Único de Saúde 
estabelece como competência municipal: 
A) a vigilância sanitária de portos e aeroportos. 
B) a execução de serviços de vigilância 

epidemiológica e saúde do trabalhador. 
C) a coordenação da rede de laboratórios de saúde 

pública e hemocentros. 
D) o financiamento pleno dos recursos para o setor 

de saúde local. 

18 - De acordo com a Lei 8080/90, pode ser 
considerada despesa com ações e serviços de saúde 
a quantia aplicada em: 
A) capacitação de recursos humanos do SUS. 
B) pagamento de aposentadorias e pensões. 
C) assistência à saúde de clientela fechada. 
D) merenda escolar. 

19- A Lei 8080/90 estabelece as atribuições de 
cada nível de governo, dentro do Sistema Único de 
Saúde – SUS. Segundo esta lei, é atribuição da 
União: 
A) gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros vinculados ao SUS. 
B) formar consórcios intermunicipais entre as 

diversas regiões dos estados. 
C) elaborar normas para regular as relações entre o 

SUS e os serviços privados contratados de 
assistência à saúde. 

D) executar ações de saneamento básico para a 
população. 

20 - Atualmente, o repasse financeiro da União 
para estados e municípios se dá por meio de: 
A) transferências pactuadas e integradas. 
B) pagamentos de produtividade. 
C) pagamentos por procedimento. 
D) transferências regulares e automáticas. 
 
 
21 - Sobre a autoclavagem para esterilização de 
líquidos, é correto afirmar que: 
A)  só pode ser feita em autoclaves com programa 
próprio para tal. 
B)  todas as autoclaves podem fazê-la. 
C)  não é necessária a interrupção do processo no 
Tempo de Secagem. 
D)  a esterilizarão não pode ser feita em autoclaves. 

 

22 - Após acidente com material infectado por 
HIV, o profissional acidentado deverá ser 
acompanhado pelo período de: 
A) cinco anos. 
B) um ano. 
C) dois anos. 
D) seis meses. 

23 - Quando o sangue humano contém elevada 
percentagem de hemácias com dimensões 
anormais, diz-se que existe: 
A) anisocitose. 
B) mononucleose. 
C) leucocitose. 
D) basocitose. 

24 - Nervo que é a terceira divisão do nervo 
Trigêmio. 
A) Nervo Bucal  
B) Nervo Maxilar 
C) Nervo Mandibular 
D) Nervo Alveolar Inferior 

25 - Curva de compensação oclusal reponsável 
pelas inclinações vestibulares dos dentes 
superiores anteriores. 
A) Débito Vestibular  
B) Curva de Spee 
C) Curva de Wilson 
D) Guia Anterior 

26 - Paciente apresenta-se ao serviço de 
odontologia com queixa de estalidos constantes 
durante movimento de abertura e fechamento 
bucal, em sua região temporomandibular, já 
presente há muitos anos. Tal fato não se faz 
acompanhado de nenhuma sintomatologia e ao 
exame de palpação músculo-articular, nenhuma 
queixa foi anotada. O diagnóstico clínico para seu 
problema é: 
A) subluxação. 
B) desalojamento discal. 
C) deslocamento do disco sem redução. 
D) deslocamento do disco articular com redução. 

27 - Constitui-se em um cisto por retenção. 
A) Cisto dentoperióstico. 
B) Cisto mucoso 
C) Tumor odontogênico misto. 
D) Adamantinoma. 

28 - Kleinman & col. apresentaram estudos que 
concluíram que este Distúrbio de Desenvolvimento 
está relacionado à idade e quando ocorre antes 
dos cinqüenta anos pode indicar envelhecimento 
prematuro. 
A) Língua escrotal  
B) Língua geográfica 
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C) Glossite migratória benigna 
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D) Varizes linguais 

29 - Indique qual das causas seguintes, não está 
relacionada à neutropenia. 
A) Terapia oncológica  
B) Doenças autoimunes 
C) Reação a drogas 
D) Infecções agudas 

30 - A contagem normal de plaquetas num 
indivíduo saudável se situa entre: 
A) 150.000 e 450.000 
B) 50.000 e 90.000 
C) 5.000 e 9.000 
D) 500.000 e 900.000 

31 - Ocorre com freqüência duas vezes mais 
elevada nos homens que nas mulheres, e é mais 
comum na faixa entre 50 e 70 anos de idade. É 
uma lesão que clínica e histológicamente se 
assemelha tanto com o carcinoma epidermóide 
que é freqüentemente confundido com este, 
embora seja uma lesão epitelial benigna. Ocorre 
preferencialmente (90%) na pele exposta, sendo as 
bochechas, o nariz e o dorso das mãos as regiões 
mais acometidas. Tem como característica o 
aspecto umbilicado ou crateriforme, é 
freqüentemente dolorosa e pode haver 
linfoadnopatia regional. 
A) Eritroplasia de Queyrat  
B) Acantoma pavimentoso 
C) Leucoedema 
D) Ceratoacantoma 

32 - Variedade de carcinoma epidermóide, já foi 
encontrado na laringe, esôfago, fossas nasais, seios 
paranasais, e até no escroto, no pênis e na vulva. É 
mais comum em pessoas idosas, na maioria dos 
casos ocorre na mucosa jugal e na gengiva, de 
crescimento lento e exofílico, é apenas 
superficialmente invasivo até a fase final do curso 
da doença. Possui baixo potencial metastático. 
A) Adenoacantoma  
B) Carcinoma verrucoso 
C) Linfoepitelioma 
D) Carcinoma de células transicionais 

33 - Lesão óssea solitária, ocorre 
predominantemente em jovens com menos de 
vinte anos. Tem sido observada em quase todas as 
partes do esqueleto humano, embora a maioria 
dos casos se dê em ossos longos e na coluna 
cervical. É usualmente sensível ou mesmo 
dolorosa particularmente ao movimento. O 
quadro radiográfico da lesão é característico e o 
osso está expandido com aspecto de favos de mel 
ou bolhas de sabão. 
 

A) Xantoma Ósseo  
B) Histiocitose “Y” 
C) Hemangioma 
D) Cisto ósseo aneurismático 

34 - Segundo Thylstrup, como agente 
quimioprofilático da cárie dentária, o triclosam 
em uma mistura de copolímero, teve sua meia-
vida estimada em um intervalo de tempo de: 
A) 24 horas  
B) 12 horas 
C) 26 minutos 
D) 6 horas 

35 - A droga anestésica local ropivacaína e seu 
congênere a bupivacaína, nas suas formas puras, 
causam na vasculatura periférica os seguintes 
efeitos, respectivamente: 
A) vasodilatação e vasoconstricção. 
B) vasoconstricção e vasodilatação. 
C) vasodilatação e vasodilatação. 
D) vasoconstricção e vasoconstricção. 

36 - Identifique a droga de escolha no contole da 
neuralgia do nervo Trigêmio. 
A) Amitriptilina  
B) Midazolan 
C) Carmabazepina 
D) Capsaicina 

37 - Das opções a seguir, uma não demanda 
profilaxia antibiótica prévia aos procedimentos 
odontológicos cirúrgico-clínicos. 
A) Prolapso de válvula mitral sem regurgitação 
B) Histórico de febre reumática com lesão valvular 
C) Histórico de endocardite 
D) Uso de válvula cardíaca protética 

38 - Indique os compostos de flúor recomendados 
pelo Ministério da Saúde para uso em dentifrícios 
e enxaguatórios bucais para uso diário. 
A) Fluoreto de sódio e monofluorfosfato de sódio. 
B) Fluoreto de sódio e fluoretos aminados. 
C) Monofluorfosfato de sódio e fluoreto estanoso. 
D) Fluoretos aminados e monofluorfosfato de sódio. 

39 - Indique a localização anatômica do gânglio 
submandibular. 
A) Acima da glândula sublingual. 
B) Acima da glândula submandibular. 
C) Abaixo da glândula submandibular. 
D) Abaixo da glândula sublingual. 

40 - Indique a localização do suco mastóide. 
A) Osso zigomático  
B) Osso temporal, região inferior 
C) Osso temporal, região medial 
D) Osso esfenóide. 

FIM 




