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AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  1100  ((ddeezz))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  ddoo  SSUUSS  ee  1100  ((ddeezz))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

oo  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  

uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  

ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  eemm  

ssiillêênncciioo..  

 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  
TEXTO 01 
 

CUMPLICIDADE EM VOLTA DA MESA 
 
Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante, esse ritual está saindo de cena 

no Brasil. É o que mostra a pesquisa O poder das refeições, realizada pela Unilever em vários países. No 
levantamento nacional, descobriu-se que 49% das paulistanas entrevistadas jantam em família todos os dias. Parece 
um bom sinal, se não fosse outro dado: 69% dos brasileiros dizem que se alimentam enquanto assistem à TV. 

Ora, com a televisão ligada, a refeição compartilhada perde seus principais benefícios : estimular a 
união e cumplicidade entre pais e filhos e aumentar a quantidade da alimentação. Estudos internacionais revelam 
outros ganhos. A conversa em volta da mesa contribui ainda para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças e 
para a ampliação de seu vocabulário. 

A nutricionista Lara Natacci diz que é durante a refeição em família que mais se presta atenção à 
qualidade alimentar. “Geralmente, o ritual proporciona uma alimentação mais saudável. Além disso, as pessoas 
comem menos e mais lentamente do que quando estão diante da TV sozinhas, afirma a especialista”.  

Uma dica unânime entre especialistas: para se beneficiar de tudo de bom que as refeições em família 
trazem, aconselha-se não fazer cobranças nem enveredar para conversas desagradáveis. “Tem de ser a hora de 
compartilhar experiências de forma gostosa”, avisa a terapeuta Magdala Ramos. 

Revista Jornal do Commercio. 24 de maio de 2009. p.17. 
 
01. O texto 01 enfoca a importância de a família estar reunida na mesa durante as refeições. Sobre isso, assinale a 

alternativa que contempla benefícios resultantes dessa ação. 
 
A) “69% dos brasileiros dizem que se alimentam enquanto assistem à TV”. 
B) “A refeição compartilhada perde seus principais benefícios...” 
C) “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa”.  
D) “Aconselha-se não fazer cobranças nem enveredar para conversas desagradáveis”. 
E) “...estimular a união e cumplicidade entre pais e filhos e aumentar a qualidade da alimentação”. 
 
02. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que contraria o que foi declarado no texto 01. Assinale-a.  
 
A) O hábito de realizar refeições em família é algo de grande importância, segundo os especialistas no assunto. 
B) Todos os brasileiros buscam sempre almoçar em casa com a família. 
C) Deve-se evitar conversas desagradáveis durante as refeições com a família. 
D) As conversas durante as refeições são importantes para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças.  
E) As refeições em família podem evitar que os adolescentes se envolvam em brigas na escola.    
 
03. Ao utilizar-se do trecho “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas, sexo sem proteção e depressão”, o 

autor  
 
A) critica o hábito que as famílias possuem de congregar os membros durante as refeições. 
B) valoriza as drogas como meio de equilibrar os adolescentes no meio social. 
C) enfatiza a necessidade de proteger os jovens para evitar depressões futuras. 
D) demonstra a importância das refeições em família como forma de evitar que os jovens façam uso das drogas, do sexo sem 

proteção e se deprimam. 
E) destaca a importância que todas as refeições representam na vida do ser humano, independente da idade, como meio de 

evitar o mundo das drogas e da depressão. 
 
04. Observe os acentos dos termos sublinhados nos itens abaixo. 
 

I. “Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante...” 
II. “...realizada pela Unilever em vários países”. 
III. “... e para a ampliação de seu vocabulário”. 
IV. “... o ritual proporciona uma alimentação mais saudável”. 
V. “Uma dica unânime entre especialistas ...” 

 
Sobre eles, assinale a alternativa que contém a afirmação CORRETA. 
 
A) No item I, a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba. 
B) No item II, o acento se justifica porque o i é tônico formando ditongo. 
C) No item III, o acento do termo é justificado por se tratar de paroxítona terminada em ditongo crescente. 
D) No item IV, a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba. 
E) No item V, o acento se justifica por se tratar de paroxítona terminada em E. 
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05. Observe o período abaixo. 
 

“Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante...” 

 
Se flexionarmos o termo sublinhado no plural, a oração está CORRETA na alternativa 
 
A) Apesar de os hábitos das refeições ser considerados importantes. 
B) Apesar de os hábitos das refeições serem considerados importantes. 
C) Apesar de os hábitos das refeições serem considerado importante. 
D) Apesar de os hábitos das refeições serem considerados importantes. 
E) Apesar de os hábitos das refeições serem consideradas importantes. 
 
06 Sobre ANÁLISE SINTÁTICA, assinale a alternativa que contém a afirmação CORRETA. 
 
A) “É o que mostra a pesquisa” – neste período, o sujeito do verbo sublinhado encontra-se posposto ao verbo, sendo 

classificado como sujeito simples, a pesquisa. 
B) “...durante a refeição em família que mais se presta atenção à qualidade alimentar.” – os termos sublinhados completam o 

sentido do verbo “presta”. 
C) “Uma dica importante: para se beneficiar de tudo de bom...” – o verbo beneficiar exige complemento sem ser regido de 

preposição. 
D) “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa...” – o termo sublinhado é sujeito do verbo compartilhar. 
E) “É o que mostra a pesquisa O poder das refeições, realizada pela Unilever...” – os termos sublinhados complementam o 

verbo “realizar”, sendo classificados como objeto indireto. 
    
07. Em uma das alternativas abaixo, existe uma afirmação que contém ERRO em relação à REGÊNCIA NOMINAL ou 

VERBAL. Assinale-a.  
 
A) “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas...” – os termos sublinhados completam o sentido da palavra 

vulneráveis. 
B) “...comparadas àquelas que não desfrutam do hábito” – os termos sublinhados indicam exemplo de regência verbal, 

sintaticamente classificados como objetos indiretos. 
C) “...que mais se presta atenção à qualidade alimentar.” – os termos sublinhados completam o sentido do termo atenção, 

sendo classificado como complemento nominal. 
D) “...o ritual proporciona uma alimentação mais saudável” – o verbo desta oração exige complemento regido de preposição. 
E) “Estudos internacionais revelam outros ganhos” – o verbo desta oração exige complemento sem ser regido de preposição. 
 
08. Observe os termos sublinhados dos itens abaixo. 
 

I. “...esse ritual está saindo de cena no Brasil” – o termo é formado por um elemento que se acrescenta ao final do 
radical, denominado de sufixo. 

II. “A nutricionista Lara Natacci diz que é durante a refeição familiar...” – o termo sublinhado é formado pelo 
acréscimo de um sufixo ao radical. 

III. “A conversa em volta da mesa contribui...” – no termo sublinhado, existe a presença de um sufixo que é 
acrescido ao radical. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I. B) I e II. C) II e III. D) III. E) I e III. 
 
09. Sobre CLASSES DE PALAVRAS, assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA. 
 
A) “Estudos internacionais revelam outros ganhos” – ambos os termos sublinhados se classificam como adjetivo.  
B) “...que as crianças que fazem regularmente as refeições...”  – o termo sublinhado é classificado como palavra invariável que 

exprime circunstância causal. 
C) “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas...” – o termo sublinhado é palavra variável, classificada como 

adjetivo que caracteriza o termo a que se refere. 
D) “Uma dica unânime entre especialistas:...” – o termo sublinhado é palavra variável que caracteriza o nome a que se refere, 

especialistas. 
E) “Uma dica unânime entre especialistas...”; “...para se beneficiar de tudo de bom...” “...nem enveredar para conversas 

desagradáveis” – todos os termos sublinhados se classificam como preposições. 
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10. Em qual das alternativas, as lacunas existentes nas palavras devem ser preenchidas com as respectivas consoantes 
em destaque das palavras sublinhadas nos trechos abaixo? Não se pode fugir à sequência apresentada abaixo. 

 
“...de se envolverem em brigas ou de serem suspenSos da escola” 
“...esse ritual está saindo de Cena no Brasil”. 
“...têm quase o dobro de CHance de tirar notas boas”.   
“...sexo sem proteÇão e depressão”. 

 
A) ... érebro, pre...a, bre ... a, escova ... ão. 
B) Si ... udo,  espe ... ialista, in ... ado, mor ... ego.  D) Cons ... ientes, diferen ... a, ta ... a, inova ... ão. 
C) Pe ... oas, conver ... a, trou .... a, a ... ado. E) ... ociedade, importân .... ia, bu ... ada, emo ... ão. 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDOO  SSUUSS  
 
11. O controle social 
 

I. é entendido como um espaço de representação da sociedade, onde se articulam diferentes sujeitos, com suas 
diversas representações. 

II. consiste em canais institucionais de participação na gestão governamental com a presença de novos sujeitos 
coletivos nos processos decisórios. 

III. deve ser entendido como uma extensão burocrática e executiva de democratização no âmbito nacional. 
IV.  consiste num campo de relações sociais, no qual os sujeitos participam por meio de distintas articulações, que 

são processadas exclusivamente, no âmbito externo dos espaços institucionais. 
 
Estão CORRETAS as assertivas 
 
A) I e III. B) II e III. C) I e II.  D) I e IV. E) II e IV. 
 
12. São condições essenciais que garantem a legitimidade do controle social nos Conselhos Municipais de Saúde: 
 
A) a autonomia e a organicidade. 
B) a organicidade e a permeabilidade.  
C) a permeabilidade e a visibilidade. 
D) a organicidade e a autonomia, apenas. 
E) a autonomia, a organicidade e a permeabilidade, acrescidas da visibilidade. 
 
13. Com relação ao princípio da igualdade, leia as assertivas abaixo. 
 

I. Contempla a discriminação positiva, de modo a garantir “mais” direitos a quem tiver “mais” necessidades. 
II. Reconhece que os indivíduos são diferentes entre si e, portanto, merecem tratamento diferenciado, de modo a 

eliminar/reduzir as desigualdades existentes. 
III. Incorpora, em seu conceito, algum valor de justiça distributiva. 
IV. Aponta para o fato de que indivíduos pobres necessitam de uma parcela maior de recursos públicos do que os 

ricos. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, II e III. B) II, III e IV.  C) I, III e IV. D) I, II, III e IV. E) nenhuma. 
 
14. No que se refere à transição epidemiológica, o Brasil dos países da América Latina e o México configuram o 

chamado "novo modelo de transição", possuindo três características que os diferenciariam dos demais países. Com 
relação a essas características, enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 
(1) Sobreposição de etapas (   ) Nela, não há uma expectativa clara de resolução do processo de 

transição, que cursa com uma exacerbação das desigualdades 
dentro do país. 

(2) Movimento de contratransição (   ) Nela as doenças infecto-parasitárias e crônico-degenerativas têm 
grande importância absoluta e relativa. 

(3) Transição prolongada (   ) Representado pelo ressurgimento de doenças como a malária, o 
cólera e a dengue, com grande importância na morbidade, mas 
sem grande interferência na mortalidade. 

 
Assinale a alternativa que contemple a sequência CORRETA. 
 
A) 3, 2, 1. B) 3, 1, 2. C) 2, 1, 3. D) 2, 3, 1. E) 1, 3, 2. 
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15. No que se refere à determinação da emergência e reemergência das doenças infectocontagiosas, é INCORRETO 
afirmar. 

 
A) Os fatores relacionados às mudanças e adaptação dos microrganismos não participam nesta determinação.  
B) No tocante aos fatores demográficos para os países subdesenvolvidos, a crescente urbanização, entendida como grandes 

populações vivendo em espaço reduzido e com saneamento inadequado, cria as condições adequadas para a proliferação e 
disseminação de determinados agentes, seus vetores e reservatórios. 

C) Com relação aos fatores econômicos, o comércio internacional tem assumido especial importância nesse processo de 
emergência e disseminação de doenças, fato este historicamente comprovado. 

D) As viagens constituem uma força importante na emergência de doenças. 
E) O grande desenvolvimento da indústria farmacêutica, com a oferta constante de novos agentes antimicrobianos vem 

contribuindo para tornar os hospitais locais privilegiados para a emergência de superbactérias, vírus e fungos. 
 
16. A teoria tradicional de transição demográfica parte de 3 postulados centrais, consistindo o primeiro deles no 

princípio da precedência no tempo da queda da mortalidade. Segundo este postulado, a transição demográfica se 
iniciaria com 

 
A) o retardamento dos casamentos e, posteriormente, o controle da fecundidade por parte das pessoas que vivem em união.  
B) a expansão do comércio mundial e a dinâmica da urbanização e da modernização agrícola, expulsando mão-de-obra do 

campo para a cidade.  
C) o decréscimo das taxas brutas de mortalidade e de fecundidade em valores assintóticos uma em relação à outra. 
D) a redução da mortalidade, em função de conquistas associadas ao progresso técnico, tais como melhoria dos sistemas de 

saneamento (especialmente nas cidades) e o combate a doenças transmissíveis.  
E) redução concomitante da mortalidade e fecundidade. 
 
17. Leia as assertivas abaixo. 
 

I.  Consiste na observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças mediante a coleta 
sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade assim como de outros dados 
relevantes e a regular disseminação dessas informações a todos os que necessitam conhecê-las. 

II. É sinônimo de "epidemiologia", dizendo respeito, portanto e apenas, às informações resultantes de atividades 
relacionadas com pesquisa.  

III. Consiste no estudo epidemiológico de uma enfermidade, considerada como um processo dinâmico que abrange 
a ecologia dos agentes infecciosos, o hospedeiro, os reservatórios e vetores assim como os complexos 
mecanismos que intervêm na propagação da infecção e a extensão com que essa disseminação ocorre”. 

 
Das assertivas acima, as que CORRETAMENTE definem vigilância epidemiológica são:  
 
A) I e II. B) I e III. C) II e III. D) I, apenas.  E) II, apenas. 
 
18. Com relação ao Sistema de Nascidos - SINASC, é CORRETO afirmar. 
 
A) Possui menor capacidade de captação de nascimentos que as Estatísticas do Registro Civil de IBGE. 
B) As informações sobre nascimentos geradas por este sistema possibilitam maior obtenção de indicadores, que qualificam 

melhor este evento quando comparado às Estatísticas de Registro Civil. 
C) Sua implantação antecedeu a implantação do Sistema de Infecção Hospitalar - SIH. 
D) Teve sua descentralização dificultada pelo fato de sua implantação acontecer ainda quando a microinformática não estava 

sendo incorporada ao sistema de informação. 
E) Sua implantação aconteceu concomitantemente à implantação do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM e do Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica - SNVE. 
 
19. Com relação ao esquema a ser observado para a vacina contra a hepatite em adultos, é CORRETO afirmar. 
 
A) Para a hepatite A, o esquema proposto é de três doses. 
B) Para a hepatite B, o esquema proposto é de duas doses. 
C) Independente do tipo (A, B, A e B), a segunda dose deve acontecer um mês depois da primeira. 
D) Para a hepatite A, guarda-se um intervalo de 6 meses da primeira para a segunda dose. 
E) Para as hepatites B e A e B, os esquemas propostos são diferentes. 
 
20. O esquema a ser observado para a vacina contra a meningite em adultos é de 
 
A) dose única anual. 
B) duas doses.  D) uma dose de 10 em 10 anos. 
C) três doses.  E) dose única. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
21. Considere as indicações das incidências radiográficas periapical e interproximal (bite-wing). Assinale com “P” o que 

for indicação da periapical e com “I” o que for indicação da interproximal. 
 

(   )  Relação cárie-câmara pulpar. 
(   ) Avaliação dos tecidos periapicais. 
(   ) Pesquisa de lesão de cárie oculta. 
(   ) Cisto periapical. 
(   ) Bolsas periodontais (profundidade). 

 
Marque a alternativa que corresponde à sequência CORRETA. 
 
A) P, I, P, I, P. B) I, P, I, P, P. C) P, I, P, I, I. D) P, P, I, P, I. E) I, I, P, I, I. 
 
22. Para um paciente diabético descompensado, não se utiliza sal anestésico associado à adrenalina, porque 
 
A) o hormônio provoca a quebra de glicogênio em glicose e pode determinar hiperglicemia. 
B) aumenta a taxa de metahemoglobinemia sanguínea. 
C) impede o fenômeno da Taquifilaxia. 
D) pode determinar hipoglicemia grave. 
E) ele age sinergicamente com a insulina. 
 
23. Das drogas utilizadas na técnica de sedação em Odontologia, aquela que determina a Amnésia Anterógrada é 
 
A) Levodopa. B) Fluconazol. C) Bromazepam. D) Midazolam. E) Cloxazolam. 
 
24. Na pesquisa da atividade de cárie na proximal de um dente posterior, como determinar clinicamente se uma lesão 

está ativa ou inativa? 
 
A) Por meio da sondagem das papilas gengivais na mesial e distal do dente com a lesão. 
B) Por meio da utilização do teste de pH salivar (Dentobuff). 
C) Realizando uma radiografia periapical. 
D) Por meio da sintomatologia do paciente. 
E) Por meio da inspeção da cavidade aberta. 
 
25. De acordo com as evidências científicas atuais, marque a única alternativa em que a profilaxia antibiótica para a 

Endocardite Infecciosa NÃO é necessária previamente à realização de uma exodontia. 
 
A) Disfunção valvar adquirida. 
B) Endocardite bacteriana prévia.  
C) Marcapassos cardíacos e desfibriladores implantados. 
D) Prolapso de valva mitral com regurgitação. 
E) Condutos pulmonares reconstruídos cirurgicamente. 
 
26. Em um paciente diabético (250 mg/dl) e hipertenso (160/100 mmHg), com necessidade urgente de abertura 

coronária em um dente com diagnóstico de pulpite irreversível sintomática, marque a opção de escolha do 
anestésico ideal. 

 
A) Lidocaína com epinefrina 1:50.000. 
B) Lidocaína com levoarterenol.  D) Prilocaína a 3% com Felipressina. 
C) Lidocaína a 3% sem vasopressor. E) Mepivacaína a 2% com Levonordefrina. 
 
27. A colocação de substâncias, como o hidróxido de cálcio, no dente permanente sem polpa, que tenha um ápice com 

formação incompleta, para estimular o fechamento apical continuado, é um procedimento denominado de 
 
A) Apicigênese. B) Apicificação. C) Pulpotomia. D) Necropulpectomia. E) Biopulpectomia. 
 
28. De acordo com a literatura mundial, o melhor preditor clínico de cárie na dentição permanente é a 
 
A) presença de Streptococus mutans na saliva. 
B) experiência de cárie na dentição decídua.  D) baixa frequência de escovação. 
C) dieta rica em carbohidratos. E) presença de Lactobacillus acidofilus na saliva. 
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29. A terapêutica cirúrgica que consiste na exérese dos tecidos que recobrem a coroa dentária de um elemento em 
erupção denomina-se 

 
A) Apicetomia. B) Ulotomia. C) Ulectomia. D) Frenectomia. E) Zetaplastia. 
 
30. A justificativa principal para o uso do isolamento absoluto em restaurações de amálgama em preparos Cl II é a de 
 
A) evitar a contaminação pela saliva, já que a liga é rica em cobre. 
B) impedir deslocamento do material para o sulco gengival. 
C) diminuir a percolação do amálgama. 
D) melhorar a estética. 
E) diminuir a corrosão do estanho. 
 
 
 
 
 




