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Leia atentamente o texto abaixo: 
 
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio.  

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
 
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  
 
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  
 
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  
 
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  
 
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  
 
 
01.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 
 
(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às – a 
 
02. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 

nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais 

eficaz do mosquito na cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 

monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 

cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 
03. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 
 
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 
(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 

 
 

 
04. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
 
A alternativa correta é: 
 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é objeto direto da oração 
 
05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais: 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para esta variedade do vírus da 
gripe é: 
 
(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
07. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 
08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B) Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
09. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu - PA 
 
10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 
11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 



 
(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
13. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de política monetária 
(B) Comissão de posição monetária 
(C) Conselho de posição monetária 
(D) Conselho de política monetária 
 
14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 
 
15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
16. Com a queda da prevalência da cárie verificada 
mundialmente, houve mudanças na morfologia e 
distribuição das lesões cariosas. Com relação a esse 
assunto, é correto afirmar que: 
 
(A) A maioria das lesões de cárie encontradas atualmente 
acomete as superfícies proximais. 
(B) A cariogenicidade da placa que recobre uma determinada 
área de esmalte pode influenciar no padrão e na forma da 
lesão de cárie. 
(C) Os fluoretos são os principais responsáveis pela formação 
de cáries ocultas, ou seja, aquelas que acometem uma 
extensão considerável da dentina, com destruição mínima do 
esmalte suprajacente. 
(D) O padrão das lesões cariosas independe da composição 
da saliva. 
 

17. O tratamento dos dentes decíduos com mortificação 
pulpar baseia-se quase exclusivamente na ação dos 
medicamentos intracanais. Os fármacos e a sua principal 
forma de ação consistem, respectivamente, em: 
 
(A) Álcalis (liquido de Dakin – resíduos de hipoclorito de sódio 
a 0,5% tamponado com bicarbonato de sódio); agem sobre as 
albuminas, desnaturando-as e tornando-as solúveis em água, 
saponificam as gorduras e liberam oxigênio nascente e cloro. 
(B) Tergentol-Furacin®, acondicionados em tubetes de 
anestésicos, promovem a limpeza dos canais radiculares 
quando são resfriados a 17ºC para a irrigação final; a limpeza 
dos canais deve ser feita simultaneamente com a aspiração 
com sugador. 
(C) Detergentes (hipoclorito de sódio a 2%); agem 
desbridando a dentina, englobando partículas de água, e 
promovem o secamento rápido de todas as superfícies 
dentais, evitando o depósito na porção da cavidade pulpar, e 
liberando cloro. 
(D) Associação de fármacos (endo-PTC-Carbowax®, peróxido 
de uréia, Tween 80®, βιχαρbonato de sódio); promovem a 
anti-sepsia durante o preparo mecânico da cavidade pulpar e 
liberam oxigênio. 
 
18. De acordo com o Código de Ética Odontológica, 
constitui infração ética: 
 
(A) Guardar segredo profissional. 
(B) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas 
funções fora do setor público. 
(C) Iniciar procedimento eletivo sem o consentimento prévio 
do paciente. 
(D) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das 
instituições em que trabalhe. 
 
19. A perfuração na área da furca é, frequentemente, o 
resultado: 
 
(A) De preparos excessivos no acesso radicular 
(B) Do uso de limas hedströen 
(C) Do uso excessivo lima tipo “k” 
(D) Do uso excessivo de extirpa-nervos 
 
20 – Com relação ao esvaziamento de um canal com polpa 
morta, é correto afirmar que: 
 
I.  O tipo de calibre do primeiro instrumento a ser utilizado 
dependem da morfologia e do diâmetro anatômico do canal. 
II.   Deve ser realizado de uma só vez, em bloco. 
III. Deve ser sempre precedido de irrigação-aspiração com 
solução adequada. 
 
Assinale a afirmativa correta: 
 
(A) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
 
21. De acordo com o Código de Ética Odontológica, nos 
anúncios, placas e impressos deverão constar o nome do 
profissional, a profissão e o número de inscrição no 
Conselho Regional, podendo ainda constar: 
 
(A) Preços e modalidades de pagamento. 
(B) Técnicas de tratamento. 
(C) Equipamentos e instalações. 
(D) Logotipos e títulos acadêmicos strictu sensu. 
 
22. Para analisar a integridade da margem gengival, a 
altura da crista alveolar e a localização dos cálculos, 
deve-se usar, a seguinte radiografia: 
 
 



(A) Oclusal 
(B) Periapical 
(C) Radiodôntica 
(D) Interproximal 
 
23 – Não traz distúrbios de erupção dental: 
 
(A) Pseudo-hipoparatireoidismo 
(B) Displasia ectodérmica 
(C) Disostose cleidocranial 
(D) Epidermóide 
 
24. A erupção dentária que acompanha o dente durante 
toda a vida é dividida em fases que correspondem a 
movimentos de erupção, e que consistem em: 
 
(A) Embrionária, pré-eruptiva, eruptiva. 
(B) Eruptiva, pós-eruptiva, de maturação. 
(C) Pré-eruptiva, eruptiva, pós-eruptiva. 
(D) Embrionária, eruptiva, pós-eruptiva. 
 
25. Analise estas afirmativas sobre os princípios que 
influenciam a estabilidade pós-tratamento ortodôntico/ 
cirúrgico (segundo Proffit) e assinale com V e as 
verdadeiras com F as falsas: 
 
(  ) A estabilidade é menor quando os tecidos moles estão 
relaxados, e maior quando estirados. 
( ) O procedimento ortognático menos estável é o 
alongamento cirúrgico da maxila. 
(  ) Nem sempre a adaptação neuromuscular é importante 
para a estabilidade pós-cirúrgica. 
 
(A) F, F, F 
(B) F, V, F 
(C) V, F, V 
(D) V, V, V 
 
26. As soluções anestésicas são frequentemente 
acrescidas de vasoconstritores. Estas substâncias 
diminuem a absorção da solução, aumentando, com isso, 
a duração da anestesia. Assinale qual dos 
vasoconstritores a seguir possui efeitos cardiovasculares 
mais marcantes: 
 
(A) Noradrenalina 
(B) Norepinefrina 
(C) Epinefrina 
(D) Felipressina 
 
27. O princípio fundamental da técnica de regeneração 
tecidual guiada, aplicada para otimizar a neoformação 
óssea, consiste em se criar um espaço isolado que possa 
ser invadido por células osteogênicas provenientes: 
 
(A) Do osso existente. 
(B) Do periósteo. 
(C) Da corrente sangüínea. 
(D) Da gengiva. 
 
28. Que outro nome é dado ao bloqueio do nervo palatino 
maior? 
 
(A) Bloqueio do nervo palatino anterior 
(B) Bloqueio do nervo posterior 
(C) Bloqueio do nervo incisivo 
(D) Bloqueio do nervo esfenopalatino 
 
29. Entre os métodos de escovação, a  melhor opção para 
a dentição decídua, principalmente para as crianças 
menos hábeis ou pouco interessadas, é a seguinte 
técnica: 
 
 

(A) Rotativa  
(B) De Fones 
(C) Horizontal 
(D) De Stillman 
 
30. A escovação diária com dentifrício fluoretado tem sido 
considerada: 
 
(A) Contra-indicada para pacientes com gengivite. 
(B) Um método eficaz somente quando utilizado em crianças. 
(C) Um método de âmbito coletivo para declínio da doença 
cárie. 
(D) Com indicação restrita a portadores de periodontites. 
 
31. Qual a resposta mais frequentemente observada após 
a pulpotomia de dentes decíduos que indica o fracasso da 
técnica? 
 
(A) Lesão periapical 
(B) Escurecimento da coroa 
(C) Mobilidade 
(D) Reabsorção interna 
 
32. As clorexidinas e as alexidinas são agentes 
antisépticos empregados no controle da placa bacteriana 
classificadas como: 
 
(A) moléculas orgânicas carregadas positivamente; 
(B) agentes fenólicos sem carga; 
(C) agentes oxidantes; 
(D) moléculas orgânicas carregadas negativamente; 
 
33. No exame periodontal, a identificação da inflamação 
gengival pode ser feita com base na: 
 
I.   Variação da cor da gengiva. 
II.  Variação do contorno gengival. 
III. Variação da textura gengival. 
IV. Consistência da gengiva. 
V.  Radiopacidade gengival. 
 
Estão corretas apenas as alternativas: 
 
(A) I, II, e III 
(B) I, II, III, e IV 
(C) II, III, e V 
(D) II, III, e IV 
  
34. Quanto às anotações da ficha dentária, é correto 
afirmar que: 
 
(A) A alteração das anotações é proibida. 
(B) A alteração das anotações é permitida, se datada. 
(C) Adições nas anotações são proibidas. 
(D) Adições nas anotações são permitidas, se datadas. 
 
35. As células da polpa dental pertencem a diferentes 
grupos com diferentes funções. Elas podem ser 
agrupadas em: 
 
(A) odontoblastos, células diferenciadas, fibroblastos e células 
de defesa; 
(B) odontoblastos, fibroblastos, células indiferenciadas e 
células de defesa; 
(C) odontoblastos, ameloblastos, fibroblastos e células 
diferenciadas; 
(D) ameloblastos, odontoblastos, cementoblastos e células de 
defesa. 
 
 
 
 
 
 



INFORMÁTICA 
 

36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa? 
 
(A) Microsoft Word 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa? 
 
(A) Microsoft Windows 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
38. Na planilha, representada pela imagem abaixo, 
digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual 
valor será retornado pela fórmula? 
 

 
 
(A) 35 
(B) 0 
(C)15 
(D)29 
 
39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo, 
conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do 
Desktop, deve-se clicar em qual aba?   
 

 
 
(A) Temas 
(B) Proteção de Tela 
(C) Aparência 
(D) Área de trabalho 
 
40 – Escolha a alternativa INCORRETA. 
 
(A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação 
condicional, onde com base em condições é possível formatar 
dados e células. 
(B) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações por ordem crescente e decrescente. 
(C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem 
duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por 
Categoria. 
(D) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações somente por ordem crescente. 
 


