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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 
 
 

 
A reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os 
seguintes pressupostos, exceto:  

 

A) Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, 
garantindo qualidade e resolutividade, na dependência da 
estratégia adotada pelo município para sua organização; 

B) Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território 
subsidiando o planejamento; 

C) Centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando 
práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos 
danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença, 
atuação intersetorial e ações sobre o território; 

D) Estabelecer responsabilidades entre as esferas de governo, 
com mecanismos de cooperação técnica e financeira, 
visando à formação imediata de pessoal auxiliar, para 
possibilitar a implantação das equipes de saúde bucal na 
ESF. 

E) Definir uma agenda de pesquisa científica com o objetivo 
de investigar os principais problemas relativos à saúde 
bucal. 

 
 
 
 
Para instituir a Aplicação Tópica de Flúor (ATF), recomenda-se 
levar em consideração a situação epidemiológica de diferentes 
grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A 
utilização de ATF com abrangência universal é recomendada 
para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes 
situações abaixo, exceto: 

 
A) Exposição à água de abastecimento sem flúor; 
B)  Exposição à água de abastecimento contendo naturalmente 

teores de flúor até 0,74 ppm F; 
C) Exposição a flúor na água há menos de 5 anos; 
D)  CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade; 
E)  Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie 

aos 12 anos de idade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Considerando o aspecto Regionalização presente nas diretrizes 
operacionais do Pacto pela Saúde em 2006, analise as 
afirmativas abaixo e assinale com V a(s) verdadeira(s) e com F 
a(s) falsa(s):  
 
(  ) Os principais instrumentos de planejamento da 
Regionalização são: o Plano Diretor de Regionalização - PDR e 
a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – 
PPI; 
(  ) É objetivo da Regionalização racionalizar os gastos e 
otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e 
serviços de saúde de abrangência municipal; 
(  ) Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o 
conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das 
ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com 
garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema; 
(  ) A garantia de acesso, resolutividade e qualidade das ações 
e serviços de saúde cuja complexidade e contingente 
populacional transcenda a escala local/municipal não e objetivo 
da regionalização.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras 
correta. 
 

A) V; F; F; F; 
B) V; V; F; V; 
C) F; F; V; F; 
D) F; V; F; F; 
E) V; F; F; V 
 

 
 
 

Em relação às afirmativas sobre Política Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS) e considerando as afirmativas abaixo, marque 
V se afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa for falsa:   

 

(  ) Divulgação sistemática dos resultados do processo 
avaliativo das ações de promoção de saúde é apenas 
obrigação do gestor federal; 

(  ) Firmar agenda/pacto/compromisso social com diferentes 
setores da sociedade possibilitando a redução e o controle 
das taxas das DCNT no Brasil é um dos objetivos da PNPS; 

(  ) São ações específicas da PNPS entre outras, pratica 
corporal/atividade física, alimentação saudável, promoção 
do desenvolvimento sustentável e prevenção do câncer do 
colo do útero; 

(  ) É estratégia de implementação da PNPS o estímulo à 
criação de Rede Nacional de Experiências Exitosas na 
adesão e no desenvolvimento da estratégia de municípios 
saudáveis; 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras 
correta. 
 
 

A) F; V; F; V; 
B) V; V; V; F; 
C) V; V; V; V; 
D) F; V; V; V; 
E) V; F; F; F. 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Em relação aos indicadores de saúde é correto afirmar: 
 
A) Indicadores são medidas-síntese que contêm informação 

relevante sobre determinados atributos e dimensões do 
estado de saúde e do desempenho do sistema de saúde; 

B) Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar 
a qualificação e a avaliação das informações produzidas. 

C) Para um conjunto de indicadores são atributos de qualidade 
importantes a completude dos dados e a consistência 
interna. 

D) A construção de um indicador só poderá ser realizada 
através de cálculo de proporções, razões, taxas ou índices 
mais sofisticados. 

E) O indicador demográfico população total pode ser utilizado 
para analisar variações geográficas e temporais na 
distribuição dos sexos. 

 
 
 

 
Em relação ao índice CPO-D é incorreto afirmar: 
 
A) Valores elevados indicam más condições de saúde bucal da 

população, freqüentemente associadas a condições sócio-
econômicas desfavoráveis, dificuldade de acesso aos 
serviços e hábitos deletérios. 

B) Informa sobre o ataque de cárie, retratando perdas 
significativas por doença periodontal, motivos protéticos e 
razões ortodônticas; 

C) É obtido mediante estudo da experiência passada e atual da 
doença cárie;  

D) Serve para subsidiar processos de planejamento, gestão e 
avaliação de políticas e ações voltadas à melhoria da saúde 
bucal. 

E) Depende da realização de estudos amostrais de base 
populacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Analisando as frases abaixo referentes à transição epidemiológica 
no Brasil assinale com V a(s) verdadeira(s) e com F a(s) falsa(s): 
 

(  ) É caracterizada pelas mudanças ocorridas no tempo nos 
padrões de morbimortalidade e invalidez que caracterizam 
uma população específica, ocorrendo em conjunto com 
outras transformações; 

(  ) O processo engloba apenas duas mudanças básicas que são a 
substituição das doenças transmissíveis por doenças 
crônico-degenerativas e a transformação de uma situação 
em que predomina a mortalidade por uma onde a morbidade 
é dominante; 

(  ) No Brasil há uma superposição entre as etapas nas quais 
predominam as doenças transmissíveis e crônico-
degenerativas; 

(  ) Existe relação direta entre a mudança no perfil de saúde 
da população e as mudanças no padrão de utilização dos 
serviços de saúde. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) V;F;F;V 
B) F;V;V;F; 
C) V;F;V;V; 
D) F;F;F;V; 
E) F;V;F;F. 

 
 

 
 
 
Em relação ao tratamento da doença cárie é correto afirmar: 
 

A) A forma mais eficiente de aplicação do flúor tópico para 
redução de cárie dentária em crianças e adolescentes é na 
forma de gel, seguido por verniz, dentifrício e bochecho; 

B) O ozônio paralisa ou reverte a progressão da cárie 
dentária; 

C) Em dentes decíduos o sulfato ferroso é tão efetivo em 
pulpotomias quanto o formocresol; 

D) O índice de desconforto causado pela ART em cavidades 
multifaces em molares decíduos é maior do que com 
instrumentos rotatórios.  

E) Em pré-escolares de alto risco, selantes de ionômero de 
vidro reduzem cárie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 08

QUESTÃO o6 

QUESTÃO 07
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Analisando as frases abaixo referentes à  Periodontia assinale 
com V a(s) verdadeira(s) e com F a(s) falsa(s):  
 
( ) A doença periodontal durante a gravidez aumenta o risco de 
parto prematuro ou de crianças de baixo peso ao nascer; 

( ) A remoção dos terceiros molares inferiores não 
influencia no risco de defeitos periodontais na distal dos 
segundos molares; 
( ) Dentifrícios contendo triclosan tornam mais lenta a 
evolução da doença periodontal; 
( ) A terapia não cirúrgica é pouco eficaz no tratamento da 
enfermidade periodontal. 
 

A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) V;F;F;V 
B) F;V;V;F; 
C) V;F;V;F; 
D) F;F;F;V; 
E) F;V;F;F. 
 

 
 
 
Do ponto de vista epidemiológico é correto afirmar: 
 
A) A doença cárie dentária pode ser simplesmente explicada 

pela utilização da teoria de Leavell e Clark sem 
considerar os aspectos socioeconômicos e demográficos 
envolvidos;  

B) A comparação das tendências de cárie dentária observada 
em cada país permite explorar conexões entre as taxas de 
ocorrência dessa doença ao longo do tempo e aspectos 
mais gerais, ligados à industrialização, ao 
desenvolvimento humano e às políticas nacionais de 
saúde bucal; 

C) A ampliação da cobertura dos serviços odontológicos, 
decorrente da descentralização do sistema de saúde 
brasileiro e dos investimentos no setor, assim como da 
maior disponibilidade de recursos odontológicos privados 
para a sociedade, foi suficiente para alterar 
significativamente o padrão de composição do índice 
CPOD. 

D) O Quanto à cárie dentária na dentição permanente, quase 
70% das crianças brasileiras de 12 anos e cerca de 90% 
dos adolescentes de 15 a 19 apresentam apenas três 
dentes permanentes com experiência de cárie dentária.  

E) A meta estabelecida pela OMS para o ano 2000 é de 30% 
das crianças livres de cárie aos 5-6 anos de idade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Considerando os determinantes do processo saúde-doença, 
analise as sentenças abaixo e assinale com V a(s) verdadeira(s) e 
com F a(s) falsa(s):  

 
(  ) As condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos 

da população estão relacionadas com sua situação de saúde; 
(  ) Embora os determinantes sociais de saúde sejam compostos 

pelos fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 
os fatores psicológicos e comportamentais não  influenciam 
a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco 
na população; 

(  ) Basta somar os determinantes de saúde identificados em 
estudos com indivíduos para conhecer os determinantes de 
saúde no nível da sociedade. 

(  ) Enquanto os fatores individuais são importantes para 
identificar que indivíduos no interior de um grupo estão 
submetidos a maior risco, as diferenças nos níveis de saúde 
entre grupos e países estão mais relacionadas com outros 
fatores, principalmente o grau de eqüidade na distribuição 
de renda. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) V;F;F;V; 
B) F;V;V;F; 
C) V;F;V;F; 
D) F;F;F;V; 
E) F;V;F;F. 

 

 
 
 

Em relação a situação Epidemiológica das Doenças 
Transmissíveis no Brasil é incorreto afirmar: 

 
A) A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta 

um quadro complexo, que pode ser resumido em três 
grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência 
descendente, doenças transmissíveis com quadro de 
persistência, e doenças transmissíveis emergentes e 
reemergentes; 

B) Dentro do grupo de doenças transmissíveis com tendência 
ao declínio estão a difteria, a rubéola, a coqueluche e o 
tétano acidental, que têm em comum o fato de serem 
imunopreveníveis, a doença de Chagas e a hanseníase, 
ambas endêmicas; 

C) O principal foco da ação no conjunto de doenças 
transmissíveis com quadro de persistência está voltado para 
o diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, visando a 
interrupção da cadeia de transmissão; 

D) Estão entre as doenças transmissíveis com quadro de 
persistência a malária, a tuberculose, as meningites, o 
tracoma, a filariose, a difteria, entre outras. 

E) Entre 1996 e 2004, a mortalidade por doenças transmissíveis 
declinou em todas as grandes regiões brasileiras, tendo-se 
reduzido em 20% na média nacional. 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 12

QUESTÃO 11
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Em relação à Atenção Básica é incorreto afirmar: 
 
A) Considera o sujeito em sua singularidade, na 

complexidade, na integralidade e na inserção 
sociocultural; 

B) É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas; 

C) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e alta 
densidade, que devem resolver os problemas de saúde de 
maior freqüência e relevância em seu território; 

D) Tem como fundamento valorizar os profissionais de 
saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 
constante de sua formação e capacitação; 

E) O primeiro contato, a longitudinalidade, a abrangência e 
a coordenação são princípios ordenadores da Atenção 
Básica.  

 

 
 
 
O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da 
Atenção Básica, redefiniu em 2006 para a área de saúde bucal 
quatro indicadores. Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Cobertura de primeira consulta odontológica 

programática é realizada com a finalidade de diagnóstico 
e elaboração de um plano tratamento terapêutico sendo 
considerado um indicador principal; 

B) Como indicador principal, a cobertura da ação coletiva 
escovação dental supervisionada visa a prevenção de 
doenças bucais mais especificamente a carie dentaria e a 
doença periodontal; 

C) Média de procedimentos odontológicos básicos 
individuais, considerado um indicador complementar, 
possibilita análise comparativa com dados 
epidemiológicos, estimando-se assim, em que medida os 
serviços odontológicos básicos do SUS estão 
respondendo às necessidades de assistência odontológica 
básica de determinada população; 

D) Proporção de procedimentos odontológicos 
especializados em relação às ações odontológicas 
individuais possibilita a análise comparativa com dados 
epidemiológicos, estimando-se em que medida de 
serviços odontológicos do SUS está respondendo às 
necessidades da população aos serviços odontológicos 
especializados, o grau de atenção e a integralidade do 
cuidado é considerado um indicador complementar. 

E) Estes indicadores constituem instrumento nacional de 
monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde 
bucal referentes à atenção básica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Na organização da atenção em saúde bucal na Saúde da Família 
é correto afirmar: 
 

A) A ordem de chegada deve ser o principal critério para o 
atendimento dos casos; 

B) O Acolhimento deve limitar-se ao recebimento da demanda 
espontânea para identificação de risco ou definição de 
urgências; 

C) As ações programadas de assistência devem levar em conta 
apenas o risco familiar de adoecimento; 

D) A urgência é um momento importante para a detecção de 
indivíduos com maior vulnerabilidade. 

E) O campo de prática das equipes de saúde bucal na atenção 
básica deve limitar-se à boca.  

 

 
 
 
 

Ao se analisar a definição contemporânea da cárie dentária, deve 
ser entendido que o termo polarizada, contido na definição, está 
relacionado a: 
 

A) transmissão horizontal e vertical da doença; 
B) sua distribuição universal; 
C) sua dimensão socioeconômica e demográfica 
D) maior prevalência em determinados sítios dos dentes; 
E) grupos específicos de microorganismos. 

 

 
 
 
 
Para diminuir o risco de hemorragia em um paciente após a 
exodontia, uma boa opção clínica é o uso de: 
 
A) bochecho com 10 ml de ácido tranexâmico 05 minutos antes 

da exodontia; 
B) prescrição do EACA logo após a exodontia, durante 05 dias; 
C) uso do EACA iniciando 07 dias antes da intervenção; 
D) só usar antifibrinolíticos se houver história de sangramento 

urinário; 
E) usar o ácido tricloroacético (ATA) localmente, caso a 

hemorragia seja intensa. 
 

 
 
 
Em relação à proteção do complexo dentino-pulpar, em 
cavidades de média profundidade, que irão receber resina 
composta como material restaurador, marque a alternativa 
correta: 
 

A) Apenas a hibridização pelo sistema adesivo pode ser feita. 
B) Ataque ácido total + material restaurador. 
C) Pasta de hidróxido de cálcio + cimento de hidróxido de 

cálcio + cimento de ionômero de vidro + sistema adesivo. 
D) Cimento de hidróxido de cálcio fotoativado + cimento de 

ionômero de vidro + sistema adesivo. 
E) Cimento de hidróxido de cálcio fotoativado + sistema 

adesivo. 
 

 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17
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Assinale a alternativa incorreta em relação aos selantes: 
 
A) A principal indicação dos selantes é nas faces oclusais de 

molares e pré-molares. 
B) Só deverão ser indicados para pacientes com alto risco a 

cárie. 
C) Podem ser resinosos ou à base de ionômero de vidro. 
D) Podem se apresentar com carga ou sem carga, além de 

conter ou não flúor na sua composição. 
E) Os selantes resinosos necessitam de condicionamento 

ácido antes da sua aplicação. 
 

 
 
 
 
O cimento de ionômero de vidro (CIV) tem demonstrado ser 
um bom material restaurador e seu coeficiente de expansão 
térmica linear é semelhante ao da coroa dentária. Isto 
significa, do ponto de vista clínico que: 
 
A) Suporta o calor dos alimentos sem alteração da sua 

estrutura superficial. 
B) Tem reduzida infiltração marginal. 
C) Possui excelente resistência à tração. 
D) Possui baixa capacidade de resistência flexural. 
E) Seus cristais de vidro concentram a temperatura de uma 

forma centrípeta linear 
 

 
 
 
 
Alguns autores como BERGER (1976) e MORRIER (1998) 
têm apontado que o amálgama de prata possui atividade 
antimicrobiana sobre microorganismos da cavidade bucal. 
Essa ação seria pela presença do (a): 
 
A) estanho 
B) fase gama 2 
C) prata e mercúrio 
D) zinco 
E) cobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Os preparos com cobertura de cúspide a serem realizados para o 
amálgama estão indicados nos casos de perda ou 
enfraquecimento das cúspides devido à extensas lesões de cárie, 
necessitando sua remoção para evitar futuras fraturas.  
 
Analise as afirmativas abaixo, assinale com V a(s) verdadeira(s) 
e com F a(s) falsa(s):  

 
(  ) Como regra, deve ser realizada uma redução de 2,0mm para 

as cúspides funcionais e 1,5mm para as não funcionais. 
(  ) A redução de cúspide deve ser realizada anatomicamente, 

por promover adequada resistência ao amálgama. 
(  ) A redução das cúspides não reduz a retenção pela 

diminuição da altura de uma ou mais paredes longitudinais 
da cavidade. 

(  ) Quando da utilização dessa técnica, formas adicionais de 
retenção podem ser necessárias. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 

 
A) V, V, V, V 
B) F, V, V, F 
C) F, F, F, V 
D) V, V, F, V 
E) F, F, F, F 

 
 
 
 

Em relação a cárie dentária e doença periodontal, analise as 
afirmativas abaixo e assinale com V a(s) verdadeira(s) e com F 
a(s) falsa(s):  

  
(  ) A doença cárie e a doença periodontal são as principais 

causas de perda dos dentes no Brasil em idosos. 
(  ) Não existe evidência clara de que o dentifrício fluoretado 

reduz a incidência de cárie. 
(  ) Atualmente aceita-se que a cárie é uma doença polarizada. 
(  ) A lesão de cárie resulta da desmineralização da 

hidroxiapatita pela ação dos carboidratos fermentáveis 
existentes na nossa dieta. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras 
correta. 
 
A) V, F, V, F 
B) V, F, F, V 
C) F, F, F, F 
D) F, F, V, F 
E) F, V, V, V 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23
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Atenção: As questões de números 24 a 27 referem-se ao 
enunciado a seguir. 

 
Paciente com 17 anos de idade, sexo feminino, consumidora 
habitual de produtos açucarados, apresenta condição de 
higiene bucal desfavorável e lesões de cárie nos dentes 17, 15, 
13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 37, 35, 33, 31, 41, e restauração nos 
dentes 13, 12, 11, 21, 23, 27, 34, 32, 42, 44, 47. Os dentes 
perdidos por cárie foram os 16, 14, 26, 36 e 46. Os terceiros 
molares ainda não irromperam. 
 

 
 
 
O CPO-D desta paciente corresponde a: 
 
A) 19 
B) 14 
C) 30 
D) 05 
E) 25 
 

 
 
 
A inclusão da paciente em grupos de bochechos com solução 
fluorada deve levar em consideração que: 
 
A) pré-adolescentes e adolescentes com alto risco de cárie 

devem participar desses grupos. 
B) não deve haver a inclusão de adolescentes acima de 13 

anos, pois o flúor não tem boa ação a partir dessa idade. 
C) pré-escolares com alto risco de cárie não precisam desta 

medida preventiva. 
D) crianças de 3 anos em diante devem participar desses 

grupos. 
E) escolares com alto risco de cárie prescindem desta 

medida preventiva. 
 

 
 
 
Além do tratamento restaurador, são necessárias orientações 
para a prevenção de cárie, como: 
 
I. proibição do consumo de açúcar. 
II. bochechos diários com solução fluorada a 0,12%. 
III. uso racional de açúcar. 
IV. escovação com dentifrício fluoretado. 
V. aplicação de verniz fluoretado. 
 
São corretas apenas: 
 
A) II, III e IV. 
B) III, IV e V. 
C) I, II, III e IV. 
D) I, II e V. 
E) I e IV. 
 

 
 

 
 
 
 

Pela alta prevalência de cárie dentária, os dentes posteriores 
deverão ser restaurados, sempre que possível, em: 
 
A) Resina composta, independente do tipo de cavidade. 
B) Resina composta apenas nas superfícies oclusais. 
C) Amálgama de prata, independente do tipo de cavidade. 
D) Amálgama de prata apenas nas regiões proximais. 
E) Resina modificada por poliácidos. 
 

 
 
 
 
Em relação à Portaria 648 GM / 2006, no tocante ao item 2.2 
(Compete às Secretarias de Saúde Estaduais e ao Distrito 
Federal), marque a única alternativa incorreta: 
 
A) Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite, estratégias, 

diretrizes e normas de implementação da Atenção Básica no 
Estado, mantidos os princípios gerais regulamentados nesta 
Portaria; 

B) Pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite e informar à 
Comissão Intergestores Tripartite a definição da utilização 
dos recursos para Compensação de Especificidades 
Regionais; 

C) Ser co-responsável, junto ao Ministério da Saúde, pelo 
monitoramento da utilização dos recursos da Atenção 
Básica transferidos aos municípios e ao Distrito Federal; 

D) Inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade 
institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede 
de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à 
saúde; 

E) Verificar a qualidade e a consistência dos dados enviados 
pelos municípios por meio dos sistemas informatizados, 
retornando informações aos gestores municipais. 

 
 
 
 
Na técnica de degermação das mãos da equipe odontológica 
antes da realização de uma exodontia, a opção mais correta é: 
 
A) lavagem com desinfetante enzimático. 
B) lavagem e utilização de álcool 70%. 
C) escovação com sabão glicerinado. 
D) lavagem com qualquer sabonete líquido. 
E) escovação com iodo degermante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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Analise as afirmativas em relação aos cuidados prévios e 
posteriores a uma exodontia e assinale com V a(s) verdadeira(s) 
e com F a(s) falsa(s):  
 

(  ) A antibioticoterapia profilática reduz a infecção posterior 
à extração dos terceiros molares 

(  ) Os enxaguatórios com clorhexidina reduzem os casos de 
alveolite seca 

(  ) Analgésicos não narcóticos usados em pós-operatórios em 
cirurgias gerais são efetivos em cirurgias bucais 

(  ) Os anticoagulantes devem ser retirados antes do 
tratamento odontológico de rotina 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras 
correta 
 
A) V, F, V, F. 
B) F, V, V, F. 
C) V, F, F, F. 
D) V, V, V, F. 
E) V, V, V, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. 
Leia-o com bastante atenção para responder ao que se pede. 

 
Texto 01 

 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais 
e não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta 

informações novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram 
completamente de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram 

feitas com cheque, enquanto que 8% delas eram 
realizadas por meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os 
preços, o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma 
vez que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é 
incorreto afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma 
boa medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três 
empresas de cimento, porque elas estão ajudando a 
implantar o programa de construção de habitações 
populares de Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido 
em relação às expressões destacadas, no segmento transcrito 
do Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato 
tente obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo 
indeterminado, imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo 
habitual de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à 
pressuposição de que outros países da América enfrentam 
problemas com o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados 
abaixo, exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas 
político-econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas 
sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas 
sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas 
sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – 
e não foi –, converte-se em fonte de pressão 
inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a 
resposta de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a 
situação deve piorar. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




