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                                               Cargo: Cirurgião Dentista 
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1.   Análise as afirmações abaixo  e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas:  
 

(123) Os fórceps 53 R e 53 L são indicados para remoção dos dentes molares superiores direito e esquerdo.  
(123) Uma parassonia associada às desordens temporomandibulares é o bruxismo do sono.  
(123) Em relação à trombose do seio cavernoso,  pode-se dizer que: esta  apresenta baixa taxa de mortalidade; se dissemina 

mais comumente através do espaço lateral da faringe; se encontra, dentre os sinais e sintomas: oftalmoplegia e  midríase  
paralítica;  e que  o acometimento desta região pode envolver os pares  cranianos III, IV, VI, VII e X.  

(123) O risco potencial da interação medicamentosa entre os antidepressivos tricíclicos e as aminas simpaticomiméticas 
presente nas soluções anestésicas locais é a hipertensão arterial aguda.   

(123)  MIALGIA,  segundo J. P. Lund, a condição muscular que pode afetar o aparelho estomatognático, caracterizada por 
limitação no grau de movimento causada por hipomobilidade  prolongada ou trauma, infecção e terapia por radiação, 
causando encurtamento das fibras musculares e até sua  substituição por tecido fibroso cicatricial.    

 

Assinale a alternativa correta: 
a) V,F,F,V,F; 
b) F,V,V,V,V; 
c) V,V,F,V,F;  

d) F,V,V,F,V; 
e) F,F,F,V,F; 

 

2.   Em relação ao  Preparo Cavitário, julgue os itens a seguir: 
 

I. Forma de contorno é a etapa do preparo cavitário que consiste em determinar seu formato, os limites ou desenho da 
cavidade.  

II. A remoção de dentina cariada é a etapa que visa  remover toda a dentina que se encontra desmineralizada e infectada.  
III. A forma de resistência deve se basear nos  princípios mecânicos.  
IV. Para desenvolver um procedimento ordenado e satisfazer os requisitos das diferentes formas cavitárias possíveis, de 

acordo com Black, a ordem de procedimentos no preparo de uma cavidade deve ser primeiramente forma de retenção,  
seguida da forma de conveniência, limpeza da cavidade, remoção  da dentina cariada remanescente, acabamento  das 
paredes de esmalte,  forma de contorno  e finalmente  forma  de resistência;        

 

Assinale a alternativa correta: 
a) Todas estão corretas;  
b) Todas estão incorretas; 
c) Apenas a I,II e II estão corretas; 

d) Apenas a II e IV estão corretas; 
e) Nenhuma das alternativas  

 

3.   Em relação aos materiais odontológicos, análise as afirmações abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as 
falsas: 

 

(123) O pH do hidróxido de cálcio favorece a ativação da fosfatase alcalina, enzima que promove a liberação de fosfato 
inorgânico. Os íons fosfato reagem com o cálcio do hidróxido de cálcio, formando precipitados de fosfato de cálcio, o que 
caracteriza o processo de mineralização. 

(123) O cimento IRM® é composto de óxido de zinco e eugenol e é reforçado com  Cianocrilato. 
(123)  Uma das vantagens do cimento ionomérico é seu potencial  anticariogênico devido à presença de fluoretos. Atualmente, 

existem três teorias principais para explicar o mecanismo anticariogênico do fluoreto: aumento da resistência do esmalte 
aos ácidos, intensificação da remineralização e  inibição do metabolismo de carboidratos da microflora acidogênica da 
placa.  

(123) Uma das vantagens das resinas compostas fotoativadas é o  controle do tempo para o início da reação de polimerização. 
Para tanto, com a finalidade de minimizar ou prevenir a polimerização espontânea dos monômeros, são adicionados ao 
sistema de resina inibidores que têm um forte potencial de reatividade com os radicais livres. Um inibidor típico é o 
hidroxitolueno butilado, empregado na concentração de  0,01% em peso.  

(123) Todo amálgama que contém zinco, excluindo os que contêm alto conteúdo de cobre, pode sofrer expansão tardia quando 
contaminado pela umidade durante a trituração ou condensação. 

 

Assinale a alternativa correspondente  a seqüência correta: 
a) F,F,F,F,F; 
b) V,V,V,V,V; 
c) F,F,V,V,F;  

d) F,V,V,V,F; 
e) V,F,F,F,V 

 

4.   Em relação ao Código de Ética Odontológica, assinale  V para as verdadeiras e F para as falsas: 
 

(123)  O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres dos profissionais, das entidades e das operadoras de plano 
de saúde, com inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.   

(123)  É   dever fundamental do profissional inscrito recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado em que as 
condições não sejam dignas, seguras e salubres. 

(123) Notificar às autoridades competentes o diagnóstico de doenças de notificação compulsória sem a autorização do 
paciente  é um exemplo de infração ética por quebra de sigilo profissional.  

(123) Revelar ao responsável pelo paciente menor informações sigilosas sem a sua devida autorização é um  exemplo  de 
infração ética por quebra de sigilo profissional.  

(123) O profissional pode se recusar a atender  qualquer disposição estatutária ou regimental de instituição pública ou privada 
que limite a escolha dos meios a serem  postos em práticas para o estabelecimento  do diagnóstico e para execução do 
tratamento, salvo  quando  em benefício ou à livre escolha do paciente.    

 

a) F,F,F,F,F; 

b) V,V,V,V,V; 

c) V,F,F,F,V; 

d) V,F,F,F,F;  

e) F,V,V,F,F; 

 



Cirurgião Dentista                                                                                                                       COMEDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL                                                                         3 
 

5.   Com base no conhecimento de registros e relações intermaxilares, análise as alternativas abaixo:   
 

 I. Um método bastante utilizado para a obtenção da dimensão vertical de oclusão é o método de Willis, que assume que a 
distância entre a comissura dos olhos e a comissura dos lábios é sempre igual à distância entre a base do nariz e o 
rebordo inferior da mandíbula, quando os roletes de mordida estão ajustados.  

II. O fenômeno de Christensen  justifica plenamente a conformação das curvas de compensação póstero-anterior nas próteses 
totais, devido ao movimento respectivo dos côndilos quando da mastigação.  

III. A curva de Monson tende a manter a estabilidade das próteses totais nos movimentos de lateralidade e protrusão, sem o  
que haveria tropeço entre os dentes artificiais dos arcos opostos. 

IV. A régua de Fox permite visualizar o paralelismo do arco de oclusão superior com a linha bipupilar, para o ajuste da região 
anterior do plano de orientação, e o paralelismo do arco de oclusão superior com o plano de Camper, para o ajuste 
posterior do plano de orientação, quando das orientações nas chapas de prova, nas relações intermaxilares.  

 

Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a I esta correta; 
b) Somente a II esta correta; 
c) Somente a III esta correta; 

d) Todas estão corretas; 
e) Nenhuma das alternativas   

 

6.   A anestesia local é o método mais utilizado para  o controle da dor trans-operatória em odontologia,  sendo essencial para 
o sucesso dos procedimentos  clínicos.  

Sobre os anestésicos locais e técnicas anestésicas, Assinale V para as verdadeiras e F para as  falsas: 
 

(123) Anestésico local sem vasoconstritor pode provocar queda de pressão  arterial no Sistema Cardiovascular;  
(123) A função do metabissulfito de sódio presente no tubete de anestésico local é  manter a isotonicidade da solução;  
(123) A anestesia tópica é eficaz até 1 cm da espessura da mucosa Oral.   
(123) A articaína é um anestésico local do grupo amida, que pode ocasionar alergia cruzada 
          em pacientes alérgicos a antimicrobianos à base de sulfa.  
(123) O uso de solução anestésica local, contendo  o vasoconstritor adrenalina em pacientes que usam antidepressivos 

tricíclicos pode causar  crise hipertensiva.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta: 
a) V,V,V,V,V; 
b) F,F,F,F,F; 
c) V,F,F,V,V;  

d) F,F,F,V,F; 
e) V,V,V,F,F. 

 

7.   Em  Relação  a Ética Odontológica: 
 

(1) No Código de Ética Odontológico, em seu capítulo XV, Das Penas e Suas  Aplicações, em seu artigo 36º., os preceitos 
deste Código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele  
concorrer para a infração.  Cassação do exercício profissional “ad referendum”, do Conselho Federal é  uma  pena que 
não está prevista no artigo 17 do Estatuto de 10 de Julho de 1988 ; 

(1) . De acordo com o Código de Ética Odontológico Oficial, no artigo 3º. , não constitui direitos fundamentais dos profissionais 
inscritos: Diagnosticar, planejar, executar tratamentos com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, 
observados o estado atual da ciência e sua dignidade profissional.  

(1) Os quatro princípios (Prima Facie) da bioética são :  Princípio da autoridade, Princípio da justiça,  Não-maleficência e  
Respeito à autonomia;  

(1) O cirurgião-dentista deve evitar o aviltamento.  
 

Assinale a alternativa correspondente a soma das alternativas corretas: 
a) 1;  
b) 2; 
c) 3; 

d) 4; 
e) Nenhuma das alternativas

 

8.   Julgue os itens a seguir: 
 

(1) Incisões verticais ou relaxantes são aquelas que  executadas para liberar o retalho e facilitar a manipulação  da região 
cirúrgica abaixo do retalho.  

(4) O aumento da coroa clínica é uma técnica que não pode  ser utilizada para ocasiões de cáries subgengivais.  
(2) A Dipirona sódica e o ácido acetilsalicílico são  analgésicos  que  atuam  diretamente deprimindo o nociceptor ;  
(3) Um molde  com poliéteres, previamente lavado, é desinfectado com glutaraldeído a 2%, com imersão de 10 minutos.  
 

A soma das afirmativas incorretas é igual a: 
a) 6; 
b) 4; 
c) 10; 

d) 7; 
e) 5. 

 

9.   Com relação ao câncer bucal,  análise as afirmações abaixo: 
  

(2) A biópsia incisional está indicada para lesões de  maior porte e lesões malignas; 
(5) A progressão é caracterizada pela multiplicação desenfreada e irreversível das células geneticamente alteradas; 
(2) A oncogênes e é dividida em três fases: iniciação, promoção e progressão; 
(5) O tabaco e o álcool são considerados como agentes carcinogênicos completos;  
 

O somatório  das alternativas  corretas é: 
a) 7; 
b) 4; 
c) 9; 

d) 5; 
e) 14; 
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10.    Análise as alternativas abaixo  e marque a alternativa incorreta: 
 

a) O aumento generalizado da gengiva com hemorragia espontânea, ulceração, mobilidade dentária e aumento da 
gravidade da infecção periodontal e perda óssea periodontal são sinais e sintomas da deficiência de vitamina C; 

b) As estrias de Wickham são lesões características do  Líquen plano; 
c) Em caso de abscesso dentoalveolar agudo o melhor momento para a exodontia do elemento causador, levando-se em 

consideração que está contra-indicado o tratamento  endodôntico deste elemento é o mais cedo possível; 
d) Todo tratamento odontológico em paciente hemofílico  requer autorização e acompanhamento de hematologista. 
e) As camadas mais superficiais da dentina são  mais permeáveis que as mais profundas, o que potencializa a resposta 

pulpar.  
 
11.   Análise as afirmações abaixo  e assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Com objetivo de descrever a natureza da dor, alguns adjetivos podem ser usados. Alguns exemplos são: Dor contínua, 

perfurante (lacinante), ardência, latejante, tipo elétrica, compressiva e dor que aperta ou cólica. Dor do tipo ardência e 
latejante são sensações comuns. Quando a pele ou a membrana mucosa entram em contato com o calor intenso (por 
exemplo a queimação pelo cigarro), uma sensação de ardência é produzida. A queimação também é sentida na  
Síndrome da queimação  da boca;  

b)  A reação de defesa da dentina durante a progressão do  processo carioso é a esclerose tubular resultante da 
mineralização inicial do espaço peritubular seguida de calcificação do processo odontoblástico, ou uma calcificação 
intracitoplasmática inicial seguida de mineralização periodontoblástica;   

c)  Em superfícies radiculares, a formação do biofilme dispensa a presença da película adquirida e a adesão bacteriana é do 
tipo  Homotípica;   

d) A doença de von Willebrand é uma doença hereditária  hemorrágica causada pela deficiência do chamado fator de  von 
Willebrand.  

e) Pacientes com anemia aplásica podem apresentar hemorragia  gengival, petéquias, equimoses e mucosa oral pálida.  
 
12.   A respeito da radiologia odontológica , julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 
 
(123) Na exodontia de um dente terceiro molar superior foi  indicada a realização prévia de uma radiografia periapical pela 

técnica da bissetriz. Para essa região, os ângulos  horizontais médios indicados são de  80º a 90º.   
(123) Os tecidos ósseo e dentário apresentam absorção fotoelétrica menor que os tecidos moles.  
(123) A intensidade de um feixe de raios X aumenta quando interage com a matéria encontrada em sua trajetória.  
(123) Cerca de 50% de fótons absorvidos em radiologia  odontológica devem-se à absorção fotoelétrica.   
 
A seqüência correta é: 
 
a) V, V, V, F; 
b) F, F, V, F; 
c) V,F, F, V;  
d) F, F, F, V; 
e) F,V,V,V. 

 
13.   O cirurgião-dentista deve ter uma formação adequada  que lhe capacite a reconhecer alterações da  normalidade, tendo a 

responsabilidade de realizar o  diagnóstico e, a partir deste, planejar intervenções ou  até mesmo contra-indicá-las. Sobre 
os exames complementares  pré-operatórios,  assina V para as verdadeiras e F para as falsas: 

  
(123) O tempo de protrombina está aumentado nos defeitos dos fatores I, II, V, VII e X.  
(123) O tempo de tromboplastina ativada informa a  atividade de todos os fatores de coagulação, exceto os fatores VII e XIII.  
(123) O tempo de coagulação mensura a habilidade  de a fibrina formar o coágulo inicial e é relativamente  sensível às 

deficiências de fibrinólise.  
(123) O volume corpuscular médio classifica as  anemias em normocíticas, microcíticas e 
         macrocíticas.  
(123) O tempo de sangramento está aumentado  nas deficiências de alguns fatores plasmáticos, na deficiência de vitamina K e 

no choque anafilático.  
 
Assinale a alternativa correspondente a  sequência correta: 
a) V,V,V,V,V; 
b) F,F,F,F,F; 
c) V,F,F,V,F; 

d) V,V,V,V,F;  
e) F,F,V,V,F. 

 
14.   Assinale a alternativa correta:  
 
a) Frutas de maior consistência como pêras e maçãs, bem como verduras consumidas cruas são formas de prevenção à 

cárie por quê estimulam o clearance salivar;  
b) O esquema diagramático que relaciona os fatores  da dieta, bactéria e hospedeiro (dente) na etiologia da cárie o qual foi 

posteriormente acrescido do fator  tempo, é conhecido como Tríade de Newbrun;  
c) Dentre as  alterações sistêmicas, a síndrome de Cushing geralmente causa aumento do número dos eosinófilos;  
d) A trombocitopenia costuma ser detectada pela  contagem de hemácias;     
e) De acordo com a classificação  norte-americana de categorias de risco para o uso de drogas na gravidez , pode-se  

afirmar que o risco de administração  da mepivacaína  é menor  do que o da lidocaína;    



Cirurgião Dentista                                                                                                                       COMEDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL                                                                         5 
 

15.   Ajuste Oclusal é o restabelecimento da relação funcional da dentição para um perfeito equilíbrio com as demais estruturas 
do sistema estomatognático, por meio de desgastes seletivos, melhorando a eficiência e a função deste sistema. Em 
relação as  indicações para proporcionar essa estabilidade oclusal pode relacionar: 

 
Assinale V para as verdadeiras  e F para as falsas. 
(123) Discrepância oclusal em relação cêntrica.  
(123) Previamente a procedimentos restauradores extensos para estabelecer um padrão oclusal ótimo.  
(123) Coadjuvante no tratamento periodontal, nos casos com mobilidade dental. 
(123) Dirigir os vetores de força para o longo eixo dos dentes.  
(123) Quando houver tratamento ortodôntico prévio.  
 
Assinale a alternativa correspondente a sequência correta: 
a) V,V,V,V,V; 
b) V,V,F,V,F; 
c) F,V,F,V,V; 

d) V,V,V,V,F;  
e) F,F,V, F,F; 

 
16.   Sobre clareamento dental, análise as afirmações abaixo:  
 
  I. A partir da observação do esquema de ação do Peróxido de Hidrogênio (H2O2 ), o real responsável pelo clareamento é  o  

Hidrogênio (H2);  
 II. A substância responsável pelo efeito clareador é o Peróxido de Hidrogênio. No entanto, há substâncias usadas para 

melhorar a eficácia dos clareadores, dentre as quais o Carbopol,  que tem como  ação reduzir a viscosidade do gel 
clareador; 

III. O pH dos géis caseiros para clareamento se situa entre 4 e 7. Entretanto, a interação do gel com a placa dentária e a saliva 
no interior da moldeira liberam uréia, que aumenta o pH.  

IV.  Os agentes clareadores baseados em soluções de peróxidos apresentam alto peso molecular, grande estabilidade e baixa 
capacidade de desnaturar proteínas.  

 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas estão corretas; 

b) Todas estão incorretas; 

c) Somente a II e III estão corretas; 

d) Somente a I,II e IV estão incorretas;   

e) Somente a I esta incorreta. 

 

17.   Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Ulcerações da mucosa oral, gengivite acentuada e grave  perda do osso basal são comuns durante os episódios de  
neutropenia em pacientes com diagnóstico de neutropenia cíclica.  

b) A doença periapical é causada pela combinação  de bactérias, geralmente anaeróbias, produtos bacterianos  e a resposta 
do hospedeiro a eles.   

c) Com relação aos adesivos dentinários o processo de desmineralização da dentina para aplicação de primer hidrofílico se 
dá pela remoção de Ca da hidroxiapatita e desfosforilização do colágeno dentinário.  

d) Desorganização periódica da placa dental bacteriana e a disciplina no consumo de carboidratos fermentáveis constituem 
medidas primárias no controle da cárie dentária.  

a) e)Tecido necrótico e isquemia são fatores que podem prejudicar a reparação das feridas cirúrgicas bucais;  
 
18.   Assinale a alternativa correta: 
 
a) O vasoconstitor fenilefrina é uma amina não simpatomimética com ação sobre os receptores  alfa-adrenérgicos.  
b) É comum a ocorrência de macrodontia em pacientes com trissomia 21.  
c) Com relação à exodontia de dente unirradicular subósseo pela técnica aberta, deve ser realizada abertura de retalho 

mucoperiosteal e aplicação imediata do elevador como primeira escolha.  
d)  Na técnica anestésica de Akinosi-Vasirani, o  bisel da agulha deve estar voltado para a linha média do paciente para que, 

ao sofrer deflexão, a agulha seja desviada em direção ao forame mandibular.  
e) Freqüentemente as ceratoses actínicas sofrem processos inflamatórios agudos secundários, porém têm baixo potencial de 

degeneração maligna.  
 
19.   Quanto às anomalias estruturais dos dentes, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas: 
 
(123) Os dentes afetados com dentinogênese  imperfeita são mais suscetíveis à fratura da 
          raiz.  
(123) A hipoplasia do esmalte que decorre da inflamação  periapical de um dente primário é conhecida como dente de Turner.  
(123) Na displasia dentinária do tipo II, os dentes  decíduos apresentam freqüentemente canais pulpares completamente 

obliterados.  
(123) Na amelogênese imperfeita do tipo hipomaturado,  os dentes apresentam um esmalte 
          amolecido que se perde rapidamente com  exposição de dentina logo após a erupção.  
(123) Na displasia dentinária do tipo I, os dentes decíduos e permanentes apresentam-se normais ao exame clínico, e 

radiograficamente  observa-se ausência quase completa da formação da raiz.  
 

Assinale a alternativa correspondente a sequência correta: 
a) V,V,V,V,V; 
b) V,F,V,F,V; 
c) F,V,V,F,V; 

d) F,F,F,V,F; 
e) V,V,V,F,V.  
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20.   Sobre radiologia odontológica, análise a as afirmações abaixo e marque a alternativa incorreta: 
  
a) Sabendo que a película de Raios-X é formada por  03 camadas: base, emulsão (de gelatina e grânulos) e capa protetora. 

A reação responsável pela produção de imagem do objeto radiografado é:  os Fótons de radiação x incidem sobre os 
cristais de Brometo de Prata;  

b) Os raios X, exemplos de radiações eletromagnéticas, têm a velocidade igual à da luz.  
c) A imagem radiográfica de uma lesão cariosa é sempre maior  que o observado clinicamente.    
d) A radiação X utilizada em radiodiagnóstico tem comprimento de onda que varia de 0,1Å a 1Å (Angstrom).  
e) A técnica utilizada para localização de caninos inclusos na maxila que usa um único filme intra-oral e sobre o qual faz 

duas exposições diferentes, mudando a posição do tubo de raio-X, é conhecida como Método de Johnson.  
 

21. A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade: 
 
a) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalahdores locais 
b) Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização 
c) Implementar medidas que incentivem a boa cobertura vacinal 
d) Distribuir medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase 
e) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infecto-parasitárias 
 
22. A definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é: 
 
a) “Saúde é um completo estado de saúde mental”. 
b) “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. 
c) “Saúde é a ausência de doenças ou enfermidades”. 
d) “Saúde é a prestação global de assistência ao doente acamado”. 
e) “Saúde é um direito de todas as raças, independente de sexo, religião ou cor”. 
 
23. Em certas áreas das regiões nordeste e centro-oeste, é grande o número de pessoas portadoras de esquistossomose ou 
xistose. Como há vários anos o número de doentes é praticamente constante, podemos considerar que nessas áreas a 
esquistossomose é doença caracterizada como: 
 
a) Endêmica 
b) Acidental 
c) Congênita 
d) Epidêmica 
e) Hereditária 
 
24. A profilaxia tem por finalidade: 
 
a) Prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis 
b) Procurar debelar doenças que atingem grande grupo de pessoas 
c) Tomar apenas medidas paliativas 
d) Tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número de pacientes portadores de doenças transmissíveis 
e) Isolar apenas os portadores de doenças transmissíveis, deixando de isolar os que com eles tiveram contato. 
 
25. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, desenvolver ações de execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde é 
competência do nível: 
 
a) Federal 
b) Distrital 
c) Regional 
d) Estadual 
e) Municipal 
 
Texto I 

O FUTURO DA COMUNICAÇÃO 
R. A. Amaral Vieira 

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. A escrita domina nossa vida; é uma instituição social tão forte 
quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos conhecimentos, 
transmitimos idéias, fixamos nossa cultura.  

Nossas religiões derivam de livros: o islamismo vem do Corão, escrito por Maomé; os Dez Mandamentos de Moisés 
foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. É a cartilha, é o livro escolar, é a literatura 
expressa graficamente, é o jornal. Mesmo a televisão _ e mais do que ela o cinema _ lança mão dos recursos da linguagem 
escrita (legenda) para facilitar a comunicação. 

Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.    São as certidões, os atestados, 
são os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale 
mais que todas as evidências.  

Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver, o diploma mais que 
a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
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26. Podemos inferir do texto I: 
 
I – É um texto dissertativo/argumentativo, dadas as suas características estruturais. 
II – É um texto descritivo, já que descreve a importância da escrita. 
III – É argumentativo, marcado pelas hipóteses e tentativas de fundamentá-las. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 

c) Apenas I, II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
27. São ideias primárias do texto, exceto: 
 
a) A escrita domina nossa vida 
b) A comunicação escrita senta-se em trono 
c) A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências 
d) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência 
e) Nossas religiões derivam de livros 
 
28. “O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.” 
Nesse trecho, a vírgula: 
 
a) Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”. 
b) Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas. 
c) Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical. 
d) Deveria ser colocada depois do “a” 
e) Não pode ser julgada correta, pois não há nenhuma regra específica paraesse caso. 
 
29. No primeiro parágrafo, os dois últimos períodos são construídos utilizando como recurso: 
 
a) orações assindéticas e subordinadas 
b) orações sindéticas e subordinadas 
c) apenas orações subordinadas 
d) apenas orações assindéticas 
e) orações sindéticas apenas 
 
30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é: 
 
a) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
b) Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.   
c) Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. 
d) Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver. 
e) Nossas religiões derivam de livros. 
 
 
 




