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PORTUGUÊS

01 – Observe a tira cômica e marque a alternativa correta:

A) os clientes estão aborrecidos por causa da demora;
B) eles querem o mesmo desconto, mas não vão tê-lo;
C) o barbeiro dá desconto somente a cabeludos;
D) o garoto na cadeira do barbeiro é seu filho, por isso tem

desconto;
E) o garoto na cadeira do barbeiro é muito jovem, por isso tem

desconto.

02 – O pronome “ele” na tira cômica se refere a:

A) o barbeiro;
B) Cebolinha;
C) o rapaz com bigode;
D) o rapaz com corrente no pescoço;
E) o rapaz com cabelo moicano.

Observe a charge abaixo:

Dispnível em : http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://img81.imageshack.us/img81/9052/
digitalizar00081rv0.jpg&imgrefurl=http://www.joguinhosantigos.com/2008/03/charges-um-conto-

de-natal-verso atari. Acesso: 05/12/2009

03 – Observando o princípio da intertextualidade, os
fantasminhas da charge acima levarão o ancião para conhecer
seu:

A) presente, passado e futuro;
B) somente o presente e o futuro;
C) apenas o futuro;
D) apenas o passado;
E) o passado e o presente.

04 – Pelo que podemos perceber nessa charge:

A) o ancião viveu a realidade ATARI dos anos 80;
B) o ancião gostava de brincar com os vídeos jogos da ATARI;
C) o ancião não conheceu a realidade virtual dos vídeo jogos

ATARI dos anos 80;
D) os fantasminhas não se conformam por não mais existirem;
E) os fantasminhas querem somente amendrontar o ancião.

05 – Essa versão atualizada em forma de charge do conto de
Dickens brinca com vídeo jogo chamado Pac-Man. A intenção
dos fantasminhas do Pac-Man nessa versão é justamente:

A) retomar o conto de Dickens, espalhando as boas novas do
natal cristão;

B) revalidar os anos 80 como sendo um dos anos mais
rememoráveis para os adultos de hoje;

C) lembrar de como eram atrasados os vídeos jogos do passado;
D) relembrar aos mais velhos como a juventude muda no mundo;
E) fazer o natal daquele ancião parecer mais agradável hoje que

nos anos 80.

06 – Na frase dos fantasminhas “... e viemos levá-lo para
conhecer os anos 80”. O termo destacado tem um tom mais
aproximado da:

A) adição;
B) conclusão;
C) finalidade;
D) causa;
E) adversidade.

07 – Na frase do ancião “vocês vão me levar para conhecer
meu passado, presente e futuro”, o termo em destaque tem
valor de:

A) finalidade;
B) causa;
C) adversidade;
D) conclusão;
E) adição.

08 – No texto, a expressão verbal “Errou!” retoma
anaforicamente o termo:

A) tu;
B) vós;
C) o ancião;
D) o senhor;
E) ele.
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09 – Na charge que segue podemos perceber a ironia do homem
como sendo:

Disponível em: http://www.mondopalmeiras.net/blog/wp-content/uploads/2008/12/

natal_palmeiras.jpg. Acesso em 08/12/2009

A) uma crítica à má economia pela qual passa o país na
atualidade;

B) uma ação ufanista em relação à verdadeira árvore de natal
brasileira;

C) uma ação fanática em relação a sua devoção pelo seu time de
futebol;

D) à falta de dinheiro para se comprar um pinheiro;
E) uma implicância com sua mulher que fazia questão pelo

pinheiro.

10 – Na fala da mulher, o termo “isso” refere-se anaforicamente,
porém de forma extra textual a:

A) pinheiro;
B) árvore;
C) o palmeiras;
D) palmeira;
E) o natal.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sabemos que os poderes legislativo, executivo e judiciário
em um estado representam a harmonia do exercício da cidadania.
Neste contexto, torna-se de fundamental importância às pessoas
terem conhecimento de seus membros, como forma de
acompanhamento de tudo que acontece no estado. Entre os
nomes citados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
presidente da Assembléia Legislativa do estado de Alagoas:

A) Sergio Toledo
B) Marcelo Victor
C) Ricardo Nezinho
D) Fernando Toledo
E) Jota Cavalcanti

12 – Sabe-se que a capital Maceió, conta hoje com
aproximadamente 936.000 habitantes, sem contabilizar os
municípios próximos que fazem . Levando-se em consideração
os parte da região metropolitana. Dentre os municípios

metropolitanos de Maceió abaixo relacionados, assinale o
ÚNICO que não faz parte desta conurbação.

A) Paripueira
B) Coqueiro Seco
C) Maribondo
D) Rio Largo
E) Santa Luzia do Norte

13 – É sabido que 2010 é ano de eleição. Neste aspecto, todas
as alternativas abaixo apresentam cargos eletivos que estarão
em disputa, EXCETO :

A) Governador
B) Prefeito
C) Deputado Estadual
D) Senador
E) Presidente

14 – Dentre os artistas musicais famosos abaixo citados,
assinale o que representa o estado alagoano por nascimento.

A) Ivete Sangalo
B) Fagner
C) Elba Ramalho
D) Dominguinhos
E) Djavan

15 – No Brasil, a predominância religiosa existente no Século
XXI corresponde a(o):

A) sincretismo
B) islamismo
C) judaismo
D) catolicismo
E) protestantismo

16 – No brasão do município de Estrela de Alagoas tem-se uns
ramalhetes verdes que simbolizam a agricultura típica da região
representado por:

I. algodão
II. cana-de-açúcar
III. coco
IV. palma

Estão corretos os itens:

A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) III, apenas;
D) I e III, apenas;
E) I e IV, apenas.

17 – Assinale a única alternativa em que NÃO aparece um
animal que é típico da fauna estrelense.

A) gambá
B) macaco prego
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C) anum
D) socós
E) pinta silgos

18 – Como em todo município brasileiro, sabemos que as pessoas
que se dedicam a política administrativa, através de cargo eletivo
ou de nomeação se configuram no hall da historicidade de um
povo. Desta forma, o primeiro prefeito da cidade de Estrela de
Alagoas foi:

A) José Almerino da Silva;
B) Adalberto Alves Soares;
C) Denício Calixto de Oliveira;
D) Ângela Maria Lira de Jesus Garrote;
E) José Teixeira de Oliveira.
19 – O gentílico de Estrela de Alagoas é:

A) estelense
B) estelado
C) brilhante
D) estrelo
E) cadente

20 – O padroeiro da cidade de Estrela de Alagoas é São João
Batista e sua festa é comemorada, anualmente, no mês de:

A) abril
B) maio
C) junho
D) julho
E) agosto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Placa mineralizada que se localiza nas superfícies dos dentes
(supra e subgengival) como também em dentes artificiais,
associadas a doença periodontal:

A) Placa dental;
B) Bolsa periodontal;
C) Cálculo dental;
D) Película granular;
E) Pseudobolsa.

22 – Hábito produtor de trauma periodontal como expressão
inconsciente de ansiedade, angústia ou outros estados
emocionais, também conhecido como Odontoterismo e também
Bricomania:

A) Pressão lingual;
B) Quilofagia;
C) Onicofagia;
D) Bruxismo;
E) Tabagismo.

23 – Quanto à gengivite, pode-se afirmar:

(    )É um processo inflamatório do periodonto de  proteção.

(    )É caracterizado pela mudança de coloração gengival.
(    )Há uma perda do granulado,tornando-se lisa e brilhante.
(    )Há um aumento de volume pela presença anormal de fluido

tissular.
(    )Morfologia irregular das bordas marginais.

Assinale a alternativa correta:

A) V V F F V;
B) V V F V V;
C) V V V F V;
D) F V V V F;
E) V V V V V.

24 – Segundo classificação da Academia Americana da
Periodontia, uma doença caracterizada por uma inflamação
gengival progressiva para os tecidos periodontais mais
profundos e crista óssea alveolar, com bolsa periodontal de 3 a
4mm é classificada como:

A) Periodontite leve;
B) Periodontite avançada;
C) Periodontite moderada;
D) Gengivite crônica;
E) Gengivite leve.

25 – Qual o pré-requisito indiscutível para garantir o sucesso
do tratamento periodontal a longo prazo:

A) Terapia periodontal regenerativa;
B) Terapia periodontal medicamentosa;
C) Terapia periodontal de suporte;
D) Terapia periodontal nutricional;
E) Aplicações de bochechos de clorexidina 0,2%.

26 – Com relação à cárie dentária, assinale a incorreta:

A) É definida como uma destruição localizada dos tecidos
dentais causadas pela ação das bactérias;

B) É considerada como desequilíbrio no processo de
desmineralização dos tecidos dentários;

C) O processo carioso inicia-se com a destruição dos cristais
de apatitas no interior dos primas de esmalte onde o ph é
menor ou igual a 5,5;

D) É uma doença multifatorial, infecciosa formada pela interação
simultânea do hospedeiro, dieta e microorganismos;

E) Apesar de ser a doença bucal mais comum, ainda não se
sabe os verdadeiros causadores da cárie dentária.

27 – Assinale a alternativa que apresente uma característica
clínica de uma lesão de cárie ativa:

A) Mancha brilhante;
B) Mancha pigmentada;
C) Mancha lisa;
D) Rugosidade de esmalte;
E) Tecido dentinário escurecido.
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28 – Em relação ao uso dos fluoretos, marque a incorreta:

A)  A dose de ingestão capaz de causar intoxicação letal é de
50mg/kg;

B)  A taxa de concentração de fluoretos que incide no consumo
de água é 0,7 a 1,2 ppm;

C) Não se deve fazer o uso de fluoretos em pacientes submetidos
a radioterapia pelo tratamento de câncer na região de cabeça
e pescoço;

D) A fluorose é uma manifestação da exposição crônica e
prolongada da concentração excessiva de flúor;

E) O flúor é incorporado à estrutura mineral do esmalte durante
o processo de mineralização dentária.

29 – São doenças infecciosas fúngicas, bacterianas e viróticas
respectivamente:

A) Candidíase, Sífilis, Hepatite B;
B) Blastomicose, Hepatite B, Aids;
C) Blastomicose, Candidíase, Aids;
D) Hepatie B, Candidíase, Aids;
E) Sífilis, Candidíase, Aids.

30 – Doença infecciosa crônica causada pelo Treponema
pallidum, que acomete a cavidade bucal na região de lábios,
língua, gengiva e amígdalas, onde uma de suas formas aparece
como uma lesão ulcerada recoberta por uma membrana branco-
acinzentada dolorosa à palpação:

A) Tuberculose;
B) Difteria;
C) Hanseníase;
D) Sífilis;
E) Candidíase.

31 – Paciente do sexo feminino com boas condições de higiene,
sem sangramento gengival à sondagem, apresenta uma lesão
de 1,0cm no tecido gengival, correspondendo a uma massa
exofítica, indolor, bem delimitada, firme à palpação, não invasiva
com base séssil. Esta lesão corresponde a:

A) Abscesso periodontal;
B) Fibroma;
C) Papiloma;
D) Linfoma;
E) Granuloma.

32 – Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, não fumante,
com estado de saúde sem alterações sistêmicas, apresenta uma
lesão branca, bem demarcada e não destacada (resistentes a
raspagem). Após biópsia, apresentava hiperceratose e presença
discreta de linfócitos no tecido conjuntivo adjacente. Este
quadro é compatível com:

A) Candidíase;
B) Líquem plano;
C) Leucoplasia;
D) Leucoedema;
E) Lúpus eritematoso.

33 – Numa criança do sexo masculino de 7 anos de idade,
durante a remoção do tecido cariado do elemento 55, ocorre
uma exposição pulpar, ainda permanecendo dentina cariada
remanescente em volta da polpa exposta. O dente apresenta
dor à mastigação, não havendo evidência clínica ou radiográfica
de alteração patológica irreversível da polpa. Qual a conduta a
ser seguida:

A) Tratamento expectante com óxido de zinco e eugenol.
B) Capeamento pulpar com hidróxido de cálcio e restauração

definitiva.
C) Exodontia e confecção de um mantenedor de espaço.
D) Pulpectomia e restauração definitiva.
E) Pulpotomia  e restauração definitiva.

34 – Conjunto de atividades que se destinam através das ações
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária à promoção
da saúde é:

A) Proteção ambiental;
B) Saúde do trabalhador;
C) Vigilância Ambiental;
D) Vigilância nutricional;
E) Saúde na escola.

35 – Assinale a alternativa correta:

A) O conselho de saúde, colegiado composto por
representantes do governo e profissionais de saúde, atuam
na formulação de estratégias e controle da execução da
política de saúde.

B) As conferências nacionais de saúde ocorrem a cada dois
anos e propôem diretrizes para formulação de políticas de
saúde.

C) A assistência à saúde é de livre concorrência, não havendo
restrições a participações direta ou indireta de empresas com
fins lucrativos ou capital estrangeiro.

D) A atenção primaria ou básica é a porta de entrada do sistema
onde os serviços em que trabalham os profissionais
generalistas são voltados para os problemas mais comuns.

E) Não é vedado aos proprietários, administradores e dirigentes
de serviços contratados exercer cargos de chefia ou funções
de confiança no SUS.

36 – É uma instância colegiada do sistema único de saúde:

A) Ministério da saúde;
B) Fundo municipal de saúde;
C) Conferência de saúde;
D) Secretaria de assistência a saúde;
E) Secretaria de vigilância a saúde.

37 – O Brasil sorridente é um programa que engloba diversas
ações do ministério da saúde,procurando melhorar as condições
de saúde da população brasileira. A proposta deste programa
é:

A) Fluoretação das águas de abastecimento de 50% dos
municípios brasileiros;
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B) Distribuição de kits odontológicos para toda as famílias do
programa;

C) Formação de equipes de saúde bucal para atendimento a
população carente;

D) Criação de equipes de saúde pra realização de palestras no
setor educacional;

E) Construção de centros de referência para tratamentos
odontológicos especializados como endodontia, cirurgia
buco-maxilar e ortodontia gratuitos.

38 – O estudo da adaptação do trabalho às características
fisiológicas e psicológicas do ser humano é:

A) Ergonomia;
B) Anamnese;
C) Antropometria;
D) Epidemiologia;
E) Semiologia.

39 – Dos materiais abaixo relacionados, ultilizados na
odontologia, qual é o menos indicado como protetor pulpar:

A) Cimento ionômero de vidro;
B) Cimento hidróxido de cálcio;
C) Cimento óxido de zinco eugenol;
D) Cimento fosfato de zinco;
E) Vernizes cavitários.

40 – Na odontologia, quando há uma deficiência desta vitamina,
produz-se alterações dos dentes, onde os ameloblastos não
estimulam os odontoblastos, formando dentina atípica e
hipoplasia de esmalte e também causa o retardamento da erupção
dentária. Estamos falando da:

A) Vitamina D;
B) Vitamina K;
C) Vitamina A;
D) Vitamina E;
E) Vitamina C.
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