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PORTUGUÊS

     Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o 
mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o 
economista alemão  (nascido  no     Brasil) Achim Steiner, diretor do  
programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída   para 
ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas 
e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de 
poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por 
Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão 
ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em  entrevista a   
ÉPOCA, ele diz que a energia renovável já emprega mais gente hoje 
que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos 
automóveis para  estimular a economia,   precisa  avaliar se o transporte 
individual tem reais perspectivas de gerar empregos, desenvolvimento 
e competitividade para o país nos próximo anos. 

De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03. 

01. A respeito do texto é correto afirmar que: 
(A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em 

tecnologias limpas e energia renovável. 
(B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a 

geração de empregos com a energia renovável que 
consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no 
mundo.

(C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e 
ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas 
e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que 
ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o 
aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar 
empregos. 

(D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o 
desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir 
as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e 
do desenvolvimento social. 

02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais 
gente...” é: 
(A) Oração subordinada predicativa 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta 
(C) Oração coordenada sindética explicativa 
(D) Oração subordinada adjetiva restritiva 

03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “ 
(A) oração subordinada substantiva objetiva direta 
(B) oração subordinada substantiva subjetiva 
(C) oração subordinada substantiva objetiva indireta 
(D) oração subordinada substantiva complemento nominal 

04. Analise as proposições abaixo e marque a que não estiver de 
acordo com a norma culta padrão escrita: 
(A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos. 
(B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê. 
(C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei 

má companhia. 
(D) Tudo isto é pra mim? 

05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos 
predicados das orações abaixo: 
1. O clima está agitado em plena vida religiosa. 
2. Achava a indiferença daquela diretora insuportável. 
3. O professor trabalha chateado naquela Escola. 
4. Os alunos apresentam resultados. 

(A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 
4. predicado verbal. 

(B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-
nominal, 4. predicado verbo-nominal. 

(C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 
verbo-nominal, 4. predicado verbal. 

(D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 
verbal, 4. predicado verbo-nominal. 

06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer se nós 
fomos bem!” A palavra se é classificada como: 
(A) pronome apassivador. 
(B) conjunção subordinativa integrante. 
(C) conjunção condicional. 
(D) pronome reflexivo. 

07. “Ela se dá muita importância.” O pronome se é classificado como: 
(A) objeto direto. 
(B) pronome apassivador. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) objeto indireto. 

08. Leia atentamente as frases abaixo: 
1. O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não 

assumiu.
2. O presidente da República, visitou os hospitais, os 

presídios, as escolas e as   favelas. 
3. Doenças, meu filho, todo mundo tem 
4. O professor deu, a aula, pela manhã. 
5. “Donde houveste, ó pélago revolto.” 

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s): 
(A) apenas 2 
(B) apenas as sentenças 1, 3 e 5. 
(C) apenas a sentença 4. 
(D) apenas a sentença 5. 

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos 
textos a colocação pronominal está inadequada: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) II apenas. 

10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino 
Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma 
verbal... 
(A) serão avaliados. 
(B) terão de ser avaliados. 
(C) são avaliados. 
(D) vão ser avaliados. 

História de uma gata 
[...]
Me alimentaram 
Me acariciaram 
Me aliciaram 
Me acostumaram 
O meu mundo era o 
apartamento 
Detefon, Almofada e trato 
Todo dia filé-mignon [...] 

Luiz Henríquez, Sérgio Bardotti e 
Chico Buarque. In Literatura 
comentada. São Paulo, Abril 
Educação, 1980. 

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...] 
Me dá, me dá, me dá, oi!? 
Me dá um dinheiro aí. 

Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro 
aí, 1959. 

D. Janaína

[...]
D. Janaina 
Princesa do mar 
Dai-me licença 
Pra eu também 
brincar 
No vosso reinado. 

Manuel Bandeira. Meus 
primeiros versos, 
pág.56. 
Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2001.

Texto I
Texto II

Texto III
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que 
encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em 
todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes 
campos a saber, EXCETO: 
(A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às 

pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada 
somente em âmbito ambulatorial e hospitalar; 

(B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes 
de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 
operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros);

(C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos 
determinantes sociais do processo saúde-doença das 
coletividades, de que são partes importantes questões relativas 
às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos 
alimentos; 

(D) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às 
pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no 
âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros 
espaços, especialmente no domiciliar. 

12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), 
assinale a alternativa incorreta: 
(A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da 

população coberta, até atingir 60% da população total do 
município; 

(B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 
60% e 90% da população total do município;  

(C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município; 

(D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município. 

13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta 
complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com 
a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de 
definição de prioridades assistenciais e programação da alta 
complexidade, EXCETO: 
(A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto 

Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de 
alta complexidade;  

(B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o 
acesso da população a serviços de boa qualidade, o que 
pode, dependendo das características do estado, requerer 
desconcentração ou concentração para a otimização da oferta 
de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor 
qualidade;     

(C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta 
complexidade; 

(D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação 
dos pagamentos (créditos bancários).  

14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem 
a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

(C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

(D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para 
elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação 
da média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das ações desse nível 
de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à 
aprovação da CIT? 
(A) 30 dias; 
(B) 40 dias; 
(C) 60 dias; 
(D) 90 dias. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Analise as afirmativas. 
� Em casos de lesões de cárie subgengivais, obrigatoriamente 

haverá necessidade de cirurgia periodontal. 
� O espaço biológico periodontal pode ser corretamente definido 

como a distância entre a margem livre gengival e a crista óssea 
alveolar.

� A invasão do espaço biológico periodontal traz prejuízos aos 
tecidos de sustentação dos dentes e pode causar traumas 
mastigatórios, inflamações crônicas ou invasão bacteriana. 

Quantas afirmativas estão incorretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

17. Analise as afirmativas. 
� O maior risco de fluorose para os incisivos permanentes ocorre 

até os 36 meses de idade. 
� No período de maturação pré-eruptiva, existe uma maior absorção 

de minerais e de flúor pelo esmalte dentário. 
� O período de desenvolvimento em que os dentes estão mais 

sujeitos à fluorose ocorre dos 12 aos 20 meses. 
� A concentração de flúor iônico no plasma aumenta com a idade. 
Quantas afirmativas estão corretas? 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 

18. Analise as afirmativas. 
� O creep do amálgama representa o escoamento do material sob 

ação de uma força de compressão e está relacionado com a 
degradação marginal das restaurações. 

� A condensação do amálgama tem como objetivo compactar a liga 
na cavidade preparada e remover o excesso de mercúrio de cada 
incremento. 

� Restaurações de amálgama com falhas não podem ser reparadas. 
� Quando comparado às resinas compostas, o amálgama apresenta 

diversas vantagens, como menor sensibilidade à técnica, maior 
durabilidade e menor custo. 

Quantas afirmativas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

19. Analise as afirmativas. 
� Mesmo os sistemas adesivos mais modernos requerem o uso 

prévio de ácido fosfórico. 
� Todas as superfícies do esmalte dentário são passíveis de 

condicionamento ácido e apresentam ótima capacidade adesiva. 
� O condicionamento com ácido fosfórico desmineraliza a dentina 

intertubular até uma profundidade de 5 micrômetros e dissolve a 
dentina peritubular até uma profundidade média de 10 
micrômetros.

Quantas afirmativas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
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20. Analise as afirmativas. 
� O uso de selante de fissura não é eficaz como tratamento terapêutico 

de lesões cariosas incipientes estabelecidas em cicatrículas e 
fissuras. 

� Descolorações marginais, de superfície e de corpo apresentadas por 
uma restauração são sinais que devem levar à substituição da 
restauração. 

� Pacientes com cáries rampantes em dentes anteriores devem ser 
tratados primeiramente com o emprego de resinas compostas. 

� A velocidade de progressão de uma lesão depende de seu tempo de 
instalação e independe do fato de a lesão ser aguda ou crônica. 

Quantas afirmativas estão incorretas? 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 

21. Analise as afirmativas. 
� Um paciente de 31 anos de idade apresentava artrite reumatóide, 

diagnosticada, inicialmente, nas pequenas articulações dos dedos e, 
mais tardiamente, envolvendo a ATM. Uma radiografia lateral da 
ATM revelou erosão, seguida de mobilidade reduzida do côndilo. 
Nessa situação, uma radiografia extrabucal convencional, de modo 
geral, não seria suficiente para um diagnóstico completo. 

� Em uma radiografia panorâmica de um adolescente, observou-se a 
presença de múltiplas lesões radiotransparentes, circunscritas, 
algumas com bordas escleróticas, outras, sem. O diagnóstico, após 
biópsia incisional, foi de queratocisto odontogênico. O paciente 
apresentava também base nasal alargada e hipertelorismo ocular. 
Nessa situação, seria correto diagnosticar esse paciente como 
portador da síndrome de Crouzon. 

� Em uma radiografia panorâmica, observou-se a presença de lesão 
radiotransparente multilocular, com aspecto de favo de mel. Notou-se 
também expansão das corticais ósseas e reabsorção em plano das 
raízes dos dentes adjacentes ao tumor. O terceiro molar encontrava-
se não irrompido e associado à lesão. Nessa situação, ainda que 
essas características radiográficas, particularmente a lesão 
multilocular típica, possam ser sugestivas de ameloblastoma, várias 
lesões odontogênicas poderiam apresentar aspectos radiográficos 
semelhantes, de modo que somente o exame anatomopatológico 
poderia confirmar o diagnóstico. 

Quantas afirmativas estão incorretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

22. Analise as afirmativas. 
� O filme radiográfico é composto por dois componentes principais: a 

emulsão e a base. A emulsão é sensível aos raios X e à luz visível e 
fornece a imagem radiográfica. A base é o material de suporte, 
revestida pela emulsão. A emulsão é formada pelos cristais de prata, 
que são fotossensíveis, e pela matriz de gelatina, que dá suporte aos 
cristais. 

� O contraste radiográfico é definido como a diferença na densidade 
entre as várias regiões da radiografia. Quando o mesmo filme 
apresenta áreas claras e áreas escuras, a radiografia é classificada 
como tendo alto contraste. Quando a radiografia apresenta áreas de 
cinza claro e de cinza escuro, diz-se que apresenta baixo contraste. 
O contraste é dependente da área radiografada, do contraste do 
filme, da intensidade do feixe, do velamento e da radiação 
secundária.

� Na técnica da bissetriz, o feixe central de raios X é direcionado 
segundo um ângulo reto, imaginário, formado entre o eixo central do 
dente e o filme. Esse método resulta em uma imagem semelhante à 
altura do objeto. Se ocorrer uma inclinação do tubo de raios X, 
segundo uma angulação negativa, a imagem será encurtada. 

Quantas alternativas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

23. Analise as afirmativas. 
� O tecido pulpar apical é pouco fibroso e muitas poucas células. 
� O tecido periapical possui grande potencial de reparo pela enorme 

fonte de células que participam do processo inflamatório, 
principalmente os cementoblastos.

� Mediadores do processo inflamatório estão normalmente presentes 
na região periapical agredida. Os mediadores liberados do plasma 
incluem apenas componentes do sistema de cininas e do sistema 
complemento.

Quantas alternativas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

24. Analise as afirmativas. 
� O uso de hidróxido de cálcio como medicação intracanal é cada 

vez mais aceito, ambora sua ação, em toda a massa dentinária, 
demore um período de até 48 horas. 

� A pasta de hidróxido de cálcio é melhor aplicada em toda a 
extensão de um canal radicular por meio de uma Lima NiTi, 
principalmente se o canal for curvo e estreito. 

� Cimentos do tipo ionômero de vidro, policarboxilato de zinco, 
super EBA e compômeros estão indicados como seladores 
provisórios somente e exclusivamente após a obturação do canal, 
enquanto o paciente aguarda a restauração definitiva. 

Quantas afirmativas estão incorretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

25. Analise as firmativas. 
� A hipodontia, comum em dentes decíduos, envolve principalmente 

os incisivos inferiores. 
� Taurodontia é o aumento do corpo e da câmara pulpar de um 

dente multirradicular. 
� Nos dentes permanentes, os terceiros molares são os mais 

freqüentemente impactados, seguidos pelos caninos superiores. 
� O órgão do esmalte na fase de capuz compõe-se de epitélio 

externo e interno do órgão do esmalte e retículo estrelado. 
Quantas alternativas estão corretas? 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 

26. Analise as afirmativas. 
� As crianças com menos de quatro anos de idade normalmente já 

fazem distinção entre o perigo imaginário e o real. 
� Agressividade, choro, apatia e retração são expressões de medo 

e ansiedade. 
� A técnica de falar-mostrar-fazer é pouco utilizada para eliminar ou 

reduzir o medo e a ansiedade de crianças no tratamento 
odontológico.

Quantas afirmativas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

27. Analise as alternativas. 
� A odontosecção é indicada para prevenir fraturas radiculares 

durante a extração de molares decíduos com reabsorção radicular 
irregular. 

� A frenectomia lingual é indicada quando o freio interferir na 
alimentação ou no desenvolvimento da fala.  

� Em casos de fratura do ápice radicular de dentes decíduos, a 
remoção dos mesmos é imprescindível. 

Quantas afirmativas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

28. Analise as afirmativas. 
� A flexão dos dedos não é aceitável na raspagem. 
� Nas curetas de Gracey, a porção superior da haste não é aceita 

como um guia para a instrumentação. 
� Pode haver uma redução clínica da bolsa, mas as distâncias 

biológicas permanecem alteradas.  
� A resistência à penetração da sonda não implica necessariamente 

formação de novo tecido de inserção. 
Quantas afirmativas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
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29. Analise as afirmativas. 
� A técnica sulcular ou de Bass limpa bem as superfícies vestibular ou 

lingual, mas não limpa adequadamente os espaços não-preenchidos 
por papila. 

� Na técnica de Bass — indicada para pacientes com doença 
periodontal — realizam-se movimentos vibratórios anteroposteriores.  

� A principal finalidade dos palitos é a remoção de resíduos 
alimentares, depósitos moles e estímulo mecânico à gengiva papilar. 

Quantas afirmativas estão incorretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

30. Analise as afirmativas 
� O retalho de Widman modificado permite acesso à crista óssea 

para a realização de osteotomia e, na cicatrização, favorece a 
formação de epitélio juncional longo. 

� A regeneração periodontal representa regeneração dos tecidos 
de suporte dos dentes e pode ser detectada no exame 
radiográfico.

� Os materiais sintéticos apresentam propriedades osteoindutivas. 
Entre suas indicações, destacam-se defeitos infra-ósseos de 2 
ou 3 paredes e defeitos de furca de grau II. 

� As células progenitoras da formação de cemento situam-se no 
ligamento periodontal e não no osso alveolar. 

Quantas afirmativas estão corretas? 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 

31. Quando de um indivíduo com periodonto saudável se remove toda a 
placa visível de forma eficiente, a saúde periodontal poderá ser 
mantida por até:  
(A) 08 h sem limpeza dos dentes. 
(B) 12 h sem limpeza dos dentes. 
(C) 24 h sem limpeza dos dentes. 
(D) 36 h sem limpeza dos dentes. 

32. Comumente, o metronidazol não apresenta ação sobre: 
(A) Actinobacillus actinomycetemcomitans 
(B) P. gingivallis 
(C) Espiroquetas 
(D) N.d.a. 







