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PORTUGUÊS 

 

HUMANIDADE: 

a personificação dos paradoxos 
 

Fatos conhecidos de todos, defeitos e virtudes fazem parte da vida de 
qualquer sociedade. Desde problemas estruturais primários até complexas 
relações internacionais; das expressões culturais mais remotas às culturas 

destacadamente letradas e desenvolvidas no âmbito tecnológico, as 
noções do globo se revelam díspares em suas bases. 

Dentre as mazelas em evidência na esfera social, o desemprego, a 

fome e a guerra, no que tange aos relacionamentos humanos, têm-se 
tornado fontes de ódio e de violência desenfreada. Todavia, ao mesmo 
tempo, a solidariedade faz-se presente e a esperança parece insistir em 
não morrer. 

Perplexo diante de tamanha contradição, o homem contemporâneo 
procura saídas viáveis para o que se costuma chamar de “crise 
existencial”. Uns buscam a organização da vida por meio dos esforços e da 

constante luta pelos objetivos, outros encontram no conforto espiritual um 
bálsamo para aliviar o peso da vida. Ademais, nos fundamentos de ambos, 
está a esperança que norteia o caminhar. 

Desde os primeiros relatos bíblicos, a humanidade já conhecia alegrias 

e sofrimentos; o povo citado no Antigo Testamento é exemplo concreto 
desse dilema. De lá para cá, a situação não se revela tão diferente; pelo 
contrário, há muito mais semelhanças do que se imagina. A luta entre 

nações e grupos armados pela conquista de territórios, comum entre os 
antigos, prossegue em várias partes do mundo, promovendo 
derramamento de sangue inocente; a fuga das pestes e da fome continua 
em voga, apesar dos avanços cibernéticos e da produção industrial. 

Embora as instabilidades do comportamento racional sejam 
constantes, é mister destacar o caráter solidário que nasce do bom senso 
e permeia significativa parcela da população mundial. A ajuda mútua e 

gratuita frente às grandes crises advém não somente dos fundos 
internacionais de assistência, ou das missões religiosas, mas das próprias 
pessoas que, sensibilizadas com o desdém alheio, procuram soluções ágeis 
e urgentes, a fim de amenizarem a penúria com a qual se deparam. 

O homem que se destrói é o mesmo que se ajuda. Íntegros e 
desonestos, solidários e malfeitores, causadores de guerras e promotores 
da paz, assim se revela a humanidade ao longo de sua história. 
Intrinsecamente boa, aparentemente má: tendo a verdade e a justiça 

como metas, acaba trilhando por caminhos antiéticos e tortuosos.  
Eduardo Sampaio   

01. Com base nas ideias contidas no texto, assinale a opção que NÃO 
corresponde à verdade: 
(A) Embora atordoado pela complexidade do mundo e das coisas, o 

homem tenta se livrar das crises com soluções as mais práticas 
possíveis. 

(B) O desemprego, a fome e a guerra são apresentados no texto como 
sendo, respectivamente, as principais fontes de ódio e violência. 

(C) Os paradoxos de relacionamentos ou dilemas comportamentais 
não são atributos exclusivos da sociedade contemporânea. 

(D) O homem é apresentado como um composto de virtudes e 
defeitos, o que o faz oscilar em termos racionais. 

 

02. Assinale a alternativa cuja frase está estruturada sobre os patamares da 
linguagem conotativa ou figurada: 
(A) (...) defeitos e virtudes fazem parte da vida de qualquer sociedade. 
(B) O homem que se destrói é o mesmo que se ajuda. 
(C) (...) a solidariedade faz-se presente e a esperança parece insistir 

em não morrer. 
(D)  A luta entre nações e grupos armados pela conquista de territórios, 

comum entre os antigos, prossegue em várias partes do mundo. 
 

03. Observe o seguinte trecho: 
 
 
 
 
 
 
 

Dando nova redação ao período, a opção que mantém o sentido original é: 
(A) As instabilidades do caráter racional são constantes; apesar disso, 

é válido ressaltar a solidariedade existente no bom senso inerente 
à significativa parcela populacional. 

(B) Vale ressaltar a racionalidade constante do caráter solidário 
existente nas instabilidades do bom senso comportamental. 

(C) Embora haja bom senso nas instabilidades do comportamento 
racional, é mister destacar o caráter solidário que envolve grande 
parte da população. 

(D) Significativa parcela da população mundial tem bom senso, o que a 
faz, às vezes, cometer atos incoerentes com essa virtude. 

 
04. Nas questões que seguem, assinale a alternativa correta quanto a 

linguagem poética. 
                                   Texto 1 

“Eu sem você 
Sou chama sem luz 
Jardim sem luar  
luar sem amor 
Amor sem se dar.” 
                            (Vinícius de Morais) 

 

                Texto 2 
“Amor é fogo que arde sem se ver 
É ferida que dói e não se sente 
É um contentamento descontente 
É dor que  desatina sem doer.” 
                                               (Camões) 

 

                 Texto 3 
“Chorarei quanto for preciso, 
Para fazer com que o mar cresça 
E o meu navio chegue ao fundo 
E o meu sonho desapareça.” 
                                          (Cecília Meireles) 

 
(A) I prosopopéia, II antítese, III polissíndeto; 
(B) I metáfora, II antítese, III metonímia; 
(C) I metáfora, II antítese, III polissíndeto; 
(D) I metáfora, II antítese, III assíndeto; 

05. Existem substantivos que fazem o gênero de uma forma diferenciada 
da regra geral. Assinale a única frase onde há erro no que diz 
respeito à flexão de gêneros das palavras: 
(A) A artista desempenha um excelente papel. 
(B) O grande seringueiro foi apontado como a cabeça do 

movimento ecológico na Amazônia. 
(C) O telefonema deixou a anfitriã aflita. 
(D) O gerente depõe como testemunha única do crime 

06. O substantivo flexiona-se em gênero, número e grau. Em se tratando 
de grau, é interessante notar que muitas vezes os graus aumentativo 
e diminutivo sintético expressam sentido afetivo ou pejorativo. Neste 
contexto, assinale a alternativa que não transmite dados como 
carinho, desprezo e ironia.   
(A) O iogurtinho que vale por um bifinho. 
(B) Essa menininha é terrível. 
(C) Gosto muito de você, Leãozinho. 
(D) Que amigão você foi... quem tenho um amigo como você não 

preciso de inimigo. 
 

MATEMÁTICA 
 
07. Qual o valor do produto das raízes da equação 3x

2
 + 4x + 1 = 0? 

(A) 1 
(B) 2/3 
(C) -1/3 
(D) 1/3 
 

08. A base de um retângulo mede 2 metros a menos que o quíntuplo de 
sua altura. Sabendo que ele tem uma área de 7m

2
, qual o perímetro 

desse retângulo? 
(A) 5 m 
(B) 7,2 m 
(C) 9,8 m 
(D) 12,8 m 

 
09. Foi feita uma pesquisa sobre a preferência de um grupo de 30 

pessoas em relação às revistas A e B. O resultado foi o seguinte: 19 
pessoas lêem a revista A, 20 pessoas lêem a revista B, 3 pessoas não 
lêem nenhuma das duas revistas. Quantas pessoas lêem as duas 
revistas? 
(A) 6 
(B) 8 
(C) 12 
(D) 16 

 
10. Qual o valor da expressão (0,25)

-2
 – (0,5)

-3
 + (0,125)

-1
? 

(A) 2 
(B) 8 
(C) 16 
(D) 20 

 
 
 
 

Embora as instabilidades do comportamento racional sejam 
constantes, é mister destacar o caráter solidário que nasce do 
bom senso e permeia significativa parcela da população mundial. 
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11. Analise as afirmações abaixo: 

I. Dois planos são secantes se, e somente se, têm uma única reta em 
comum. 

II. Dois planos são paralelos se tiverem todos os pontos coincidentes. 
III. Dois planos são paralelos se não têm nenhum ponto em comum. 

 
Quais das afirmações são verdadeiras? 
(A) Todas as afirmativas. 
(B) Apenas I. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Nenhuma das afirmativas 

 
12. Quais os valores dos números reais x e y para que: 

 

                       = ? 

 
(A) x = 4, y = 2 
(B) x = 2, y = 4 
(C) x = 4, y = 6 
(D) x = 6, y = 2 

 
CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE 

 
13. De acordo com o que preceitua a Lei 8.080/90, assinale a alternativa 

correta. 
(A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caráter complementar. 
(B) As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das 

populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou 
individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8142/90; 

(C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo apenas 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício 

(D) Não é objetivo do SUS a formulação de política de saúde destinada 
a promover nos campos econômico e social a redução de riscos de 
doenças e outros agravos. 

 
14. Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo; 
(B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais 
de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

(C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. 

(D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 
Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais 
segmentos. 

 
15. O que se entende por saúde do trabalhador, de acordo com o que 

preceitua a Lei Orgânica da Saúde (8.080/90)? 
(A) Conjunto de atividades que se destina, através das ações do 

controle institucional do Ministério Público do Trabalho e da 
Procuradoria do Trabalho, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho. 

(B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 
aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

(C) Conjunto de atividades que se destina, exclusivamente, através 
das ações de vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde 
dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação 
da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho. 

(D) Conjunto de atividades que se destina, exclusivamente, através 
das ações de vigilância epidemiológica, à promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. 

 
 

 
16. São requisitos para a GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA, 

exceto:  
(A) Elaboração de programação municipal dos serviços básicos, 

inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta de 
referência ambulatorial especializada e hospitalar para seus 
munícipes, com incorporação negociada à programação 
estadual. 

(B) Comprovar o funcionamento do CMS. 
(C) Comprovar a operação do Fundo Municipal de Saúde. 
(D) Apresentar o Plano Municipal de Saúde e comprometer-se a 

participar da elaboração e da implementação da PPI do estado, 
bem assim da alocação de recursos expressa na programação. 

 
17. São consideradas atribuições comuns da União, Estados, Distrito 

Federal e dos Municípios, EXCETO: 
(A) Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e 

de fiscalização das ações e serviços de saúde; 
(B) Administração dos recursos orçamentários e financeiros 

destinados, em cada ano, à saúde; 
(C) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da 

população e das condições ambientais; 
(D) Exercer a direção do Ministério da Saúde, uma vez que direção 

do Sistema Único de Saúde - SUS é única, de acordo com o 
inciso I do art. 198 da Constituição Federal. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
18. Qual a principal fonte de exposição ao mercúrio, no consultório 

odontológico? 
(A) Derramamento acidental 
(B) Amalgamadores 
(C) Confecção de novas restaurações e remoção de antigas 
(D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
19. Qual estrutura dental possui maior solubilização em meio ácido? 

(A) Esmalte 
(B) Dentina 
(C) Cemento 
(D) N.d.a. 

 
20. Qual idade citada abaixo encontra-se dentro do período de exposição 

crítica para surgimento de fluorose na dentição permanente? 
(A) 10 meses de idade 
(B) 3 anos de idade 
(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
(D) N.d.a. 

 
21. Para qual dos vírus abaixo não recomenda-se profilaxia pós-

exposição? 
(A) HIV 
(B) HBV 
(C) HCV 
(D) Nenhum dos vírus acima citados. 

 
22. O glutaraldeído é um desinfetante de que nível? 

(A) Baixo 
(B) Intermediário 
(C) Alto 
(D) Altíssimo 

 
23. O que é incorreto afirmar sobre o método de esterilização de vapor 

químico? 
(A) Possui ciclo curto. 
(B) Não tira o fio dos instrumentos cortantes. 
(C) Pode produzir resíduos perigosos. 
(D) Não requer ventilação. 

 
24. Qual o músculo utilizado no movimento de retropulsão? 

(A) Músculo Temporal 
(B) Músculo Digástrico 
(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
(D) N.d.a. 

 
25. As funções da polpa dental, que são de, exceto: 

(A) Nutrição 
(B) Formação 
(C) Sustentação 
(D) Defesa 
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26. Qual das alternativas abaixo é um fator modificador do processo saúde-

doença periodontal? 
(A) Placa bacteriana 
(B) Cálculo dental 
(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
(D) N.d.a. 

 
27. Qual a sonda periodontal utilizada para verificar o envolvimento de 

bifurcações? 
(A) Sonda de Williams 
(B) Sonda de Nabers 
(C) Sonda de Marquis 
(D) Sonda milimetrada 

 
28. Em relação aos instrumentos necessários para raspagem supragengival, 

analise as assertivas. 

 O cinzel profilático de Zerfing 1/10 para espaços interproximais. 

 Enxadas 4/8 com faces livres dos dentes anteriores.  

 Enxadas 7/9 com faces livres dos dentes posteriores. 

 Curetas de Mac Call 17/18 para dentes anteriores. 
Quantas estão corretas? 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 

 
29. Qual a distância mínima que deve ser respeitada entre os pacotes, entre 

si, e desses com as paredes da autoclave? 
(A) 25 mm 
(B) 35 mm 
(C) 45 mm 
(D) 55 mm 

 
30. Qual a carga máxima que deve ser utilizada da autoclave para um correto 

processo de esterilização? 
(A) 50% 
(B) 60% 
(C) 70% 
(D) 80% 

 
31. Quantas películas periapicais são necessárias para radiografar a boca 

toda, através da técnica da bissetriz? 
(A) 18 
(B) 16 
(C) 14 
(D) 12 

 
32. A máscara utilizada pelo Odontólogo e ACD, pode ser trocada até a cada: 

(A) paciente 
(B) 3 pacientes 
(C) turno 
(D) dia 

 







