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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Terra volta a tremer em Pernambuco, desta vez em 
Belém de Maria e Cupira 
De acordo com os sismólogos da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, o tremor mais forte marcou 
2,8 pontos na escala Richter 
 
A terra voltou a tremer no interior de Pernambuco, na noite 
do último domingo (18). Desta vez, foram os moradores de 
Belém de Maria, na Zona da Mata do Estado, e Cupira, no 
Agreste, que sentiram os abalos durante a noite. 
 
De acordo com os sismólogos da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, o tremor mais forte marcou 2,8 
pontos na escala Richter, que vai até nove. Em Cupira, 
foram sentidos três abalos. 
 
Algumas casas tiveram pequenas rachaduras. Ninguém se 
feriu, mas muitos se assustaram com os móveis 
balançando. Com esse sobe para seis o número de 
municípios que já sentiram tremores de terra em 
Pernambuco, sendo cinco no Agreste (Caruaru, São 
Caetano, Belo Jardim, Alagoinha e Cupira) e um (Belém de 
Maria) na Zona da Mata. 
 
01. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica do tipo de texto acima: 
 

a) Apresenta o puro registro dos fatos. 
b) Podemos inferir a emissão de opinião por quem 

escreve. 
c) Sua finalidade é informar. 
d) Os fatos são mostrados de modo preciso. 
e) As circunstâncias apresentadas são de interesse 

comum. 
 
02. Escreve-se com CH, como rachadura: 
 

a) enchame e chulé 
a) chapéu e enchada 
b) mecha e inchaço 
c) chingar e capichaba 
d) champú e cherife 

 
03. A forma correta de reorganização da frase, de modo 
que haja ocorrência de crase é: 
 

a) Os moradores de algumas cidades sentiram os 
tremores à noite. 

b) À noite passou-se entre os tremores de terra em 
cidades do Agreste pernambucano. 

c) O terremoto marcou de 2 à 2,8 na escala Richter. 
d) Até à terra parar de tremer, ninguém teve 

sossego. 
e) E a terra ficou à tremer por alguns minutos 

naquelas cidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 

 
 
 
04. Os falantes do texto: 
 

a) Demonstram que o uso da norma padrão do 
idioma é facultativo. 

b) Apresentam traços marcantes da escrita em 
acordo com a norma dita culta em todos os 
aspectos. 

c) Se expressam fazendo uso de marcas da 
oralidade do grupo social a que pertencem. 

d) Tentam reproduzir fielmente a norma que prega 
que a fala deve ser idêntica e baseada na escrita. 

e) Expressam-se de acordo com os ditames da 
gramática normativa. 

 
 
TEXTO 3 
 
O estudo traz uma releitura da vida 
 
"Dos 5 aos 14 anos, morei com minha avó Julia, em 
Mecejana, no Ceará. Eu morava numa casinha de palha, a 
10 quilômetros da casa do meu pai. Ficava numa capoeira. 
Minha avó era uma pessoa muito inteligente, capaz de 
decorar um livro inteiro de cordel apenas de ouvir a história 
umas duas vezes. Como ela não sabia ler, meu pai lia para 
ela, e ela me contava as histórias. Ou as cantava em forma 
de cantoria, como os repentistas. Foi com ela que aprendi 
os rudimentos do cristianismo. Ela tinha um catecismo feito 
de papel-cuchê, com umas ilustrações belíssimas da 
Capela Sistina, que mostrava desde a Criação até o 
Apocalipse, o fim do mundo. O livro não tinha escrita, só 
ilustração. Era feito para analfabetos. Minha avó dizia que 
no Ceará havia padres, freiras e tudo isso. No meu 
imaginário de criança, ao ouvir tudo isso, eu comecei a 
dizer que, quando eu crescesse, seria freira. Todas as 
vezes que eu dizia isso, ela me aconselhava a estudar. 
Dizia que freira não podia ser analfabeta. E cresci com 
esse conselho. Quando fiquei doente, resolvi cuidar da 
minha saúde e ser freira. Fui para um convento, onde 
fiquei dois anos e oito meses. Foi assim que comecei a 
estudar. Para ser freira, eu tinha de aprender a ler. Eu 
tinha 16 anos e meio quando fui para Rio Branco para ser 
freira. E continuo tentando me curar do analfabetismo até 
hoje. Analfabeto é também quem não consegue fazer uma 
leitura em relação aos tempos que está vivendo, quem não 
consegue ler os valores que se quer reforçar ou outros que 
a gente precisa mudar. Enfim, a alfabetização é um 
processo contínuo; é dar outra significação à vida." 
 
Marina Silva, 51 anos, acreana, senadora  
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05. que mostrava desde a Criação até o Apocalipse, o fim 
do mundo. O termo sublinhado retoma: 
 

a) ilustrações belíssimas 
b) capela Sistina 
c) ela 
d) catecismo 
e) a 

 
06. “Analfabeto é também quem não consegue fazer uma 
leitura em relação aos tempos que está vivendo, quem não 
consegue ler os valores que se quer reforçar ou outros que 
a gente precisa mudar.” 
Pela leitura do texto podemos concluir que para a autora, 
ser analfabeto: 
 

a) É não saber ler, escrever nem contar. 
b) É um grande empecilho para ser freira. 
c) É algo bem mais amplo e abrangente que o 

simples conhecimentos dos códigos a língua 
d) É uma maneira de conseguir entender e fazer 

uma leitura crítica de seu próprio tempo e mudar 
seus valores. 

e) É um conselho importante a ser seguido. No caso 
dela, dado por sua avó que era analfabeta. 

 
07. Assinale a alternativa que contém uma frase em que o 
vocábulo ‘valores’ tem o mesmo significado do texto. 
 

a) Depois de três pregões em queda, a Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta 
de 0,32% nesta terça-feira. 

b) Achei abusivos os valores relativos a cobrança de 
IPVA. 

c) No mercado a atualização de valores, através do 
Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. 

d) Quem cobrou aqueles valores? 
e) As histórias que escutava ainda quando menina e 

que refletiam valores de uma família que passou 
pela experiência de uma guerra. 

 
08. Assinale a alternativa correta: 
 

a) "Dos 5 aos 14 anos, morei com minha avó Julia, 
em Mecejana, no Ceará.” O sujeito da oração 
está oculto. 

b) “Ficava numa capoeira.” A oração não tem sujeito. 
c) “Minha avó era uma pessoa muito inteligente”. O 

predicativo dessa oração é ‘muito inteligente’. 
d) ‘O livro não tinha escrita’ a oração possui 2 

verbos. 
e) ‘Minha avó dizia que no Ceará havia padres, 

freiras e tudo isso.’ A oração possui um vocativo. 
 
 
TEXTO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. No primeiro balão do último quadrinho, a oração 
subordinada exerce que relação sintática com a principal? 
 

a) Condição 
b) Concessão 
c) Conclusão 
d) Explicação 
e) Finalidade 

 
10. O termo ‘aquilo’ exprime a noção de: 
 

a) Posse 
b) Afirmação 
c) Demonstração 
d) Aplicação 
e) Explicação 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
11. Sobre o surgimento e implementação do SUS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O grande salto na democratização do acesso à 
saúde ocorre em 1988 com a promulgação da 
Constituição Federal, doutrinariamente definido 
no artigo número 196. 

b) A saúde é, acima de tudo, um direito universal e 
fundamental do ser humano, firmado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
assegurado pela Constituição Federal de 1988. 

c) A efetivação da saúde como direito universal – 
ou seja, de todos – é um desafio que só pode ser 
alcançado por meio de políticas sociais e 
econômicas que reduzem as desigualdades 
sociais e regionais em nosso País, assegurando 
a cidadania e o fortalecimento da democracia. 

d) A Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
regulamenta as ações e serviços de saúde, 
preconizando no artigo 4º que “o conjunto de 
ações e serviços de saúde, prestados por órgãos 
e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde”. 

e) Ao SUS cabe a tarefa de promover e proteger a 
saúde, garantindo atenção qualificada e contínua 
aos indivíduos e às coletividades, de forma 
eqüitativa. 

 
12. São prioridades do Pacto em Defesa do SUS são, 
EXCETO: 
 

a) Implementar um projeto permanente de 
mobilização social. 

b) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o 
SUS como sistema público universal garantidor 
desses direitos. 

c) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso 
Nacional. 

d) Garantir, no longo prazo, o incremento dos 
recursos orçamentários e financeiros para a 
saúde. 

e) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, 
explicitando o compromisso de cada uma delas. 
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13. Sobre a participação dos cidadãos e o controle social 
é INCORRETO afirmar: 
 

a) É a garantia constitucional de que a população 
através de suas entidades representativas 
poderá participar do processo de formulação das 
políticas de saúde e do controle de sua 
execução, em todos os níveis desde o federal 
até o local. 

b) Essa participação deve se dar nos conselhos de 
saúde, com representação paritária de usuários, 
governo, profissionais de saúde e prestadores de 
serviços, com poder deliberativo. 

c) As Conferências de Saúde nas duas esferas de 
governo são as instâncias máximas de 
deliberação. 

d) As conferências de saúde devem ocorrer 
periodicamente e definir as prioridades e linhas 
de ação sobre a saúde. 

e) É dever das instituições oferecer informações e 
conhecimentos necessários para que a 
população se posicione sobre as questões que 
dizem respeito à sua saúde. 

 
14. Para implementar-se a Gestão de um Sistema de 
Saúde, conforme previsto na legislação brasileira, são 
necessárias algumas condições político-institucionais, 
mínimas, assim como algumas condições técnico-político-
administrativas por parte do gestor.  
 
São condições técnico-político-administrativas do gestor, 
EXCETO: 
  

a) Ter conhecimento da realidade onde irá atuar, 
ser capaz de descrevê-la, analisá-la e propor 
soluções para os problemas localizados;  

b) Ter noções e saber utilizar métodos de 
planejamento;  

c) Ter os instrumentos de gestão do SUS
 

implementados.  
d) Ter capacidade para conduzir plano de ação;  
e) Ter capacidade para alocar recursos 

orçamentários e financeiros específicos para o 
setor saúde junto ao próprio governo e às outras 
esferas de governo.  

 
15. Um sistema de informação em saúde, compatível com 
as diretrizes do SUS, baseia-se em alguns dos seguintes 
princípios, EXCETO:  
 

a) Quem produz os dados deve ser gestor do 
sistema de informação.  

b) Uso adequado e divulgação das informações.  
c) Acesso da população às informações de seu 

interesse.  
d) Garantia de privacidade do cidadão sobre as 

informações específicas de sua saúde. 
e) Criação de espaços de livre expressão.  

 
16. A Atenção Básica tem como fundamentos, segundo a 
PNAB, EXCETO: 
 

a) Possibilitar o acesso universal e contínuo a 
serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 
caracterizados como a porta de entrada 
preferencial do sistema de saúde, com território 
adscrito a fim de permitir o planejamento e a 
programação descentralizada, e em consonância 
com o princípio da igualdade. 

b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, 
a saber: integração de ações programáticas e 
demanda espontânea; articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, 
tratamento e reabilitação; trabalho de forma 
interdisciplinar e em equipe; e a coordenação do 
cuidado na rede serviços. 

c) Desenvolver relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita garantindo a continuidade 
das ações de saúde e a longitudinalidade do 
cuidado. 

d) Valorizar os profissionais de saúde por meio do 
estímulo e acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação. 

e) Realizar avaliação e acompanhamento 
sistemático dos resultados alcançados, como 
parte do processo de planejamento e 
programação. 

 
17. Quanto à hantavirose é INCORRETO afirmar: 
 

a) A hantavirose é uma doença que apresenta 
como predominante forma clinica a Síndrome 
Imunológica por Hantavírus (SCPH). 

b) E uma doença de difícil diagnóstico e tratamento, 
considerada grave devido a alta letalidade, com 
média de 39,6% no período de 2000 a 2008. 

c) O perfil dos pacientes de hantavirose tem se 
mantido nos últimos anos, assim como os 
antecedentes epidemiológicos e as condições de 
exposição. 

d) É de fundamental importância que a realização 
de atividades de informação e educação sejam 
dirigidas aos grupos de maior risco para 
infecção. 

e) Nos últimos anos houve implementação das 
ações de vigilância da hantavirose, destacando-
se a realização de investigações eco-
epidemiológicas, onde foram seqüenciadas 
quatro novas variantes de hantivírus e seus 
reservatórios. 

 
18. É uma ação de promoção a saúde: 
 

a) Prevenção de complicação da gravidez, parto e 
do puerpério. 

b) Imunizações. 
c) Prevenção da cárie dental. 
d) Prevenção de doenças contraídas no trabalho. 
e) Saneamento básico. 

 
19. É um componente da esfera gestora do SUS à nível 
estadual: 
 

a) Ministério da Saúde. 
b) Conselho Nacional de Saúde. 
c) Comissão Intergestores Tripartite. 
d) Comissão Intergestores Bipartite. 
e) Conselho Municipal de Saúde. 

 
20. Tem como uma de sãs utilizações; Testar e avaliar a 
utilidade de novas técnicas de diagnóstico? 
 

a) Epidemiologia clínica. 
b) Epidemiologia descritiva. 
c) Epidemiologia Analítica. 
d) Avaliação em saúde Epidemiologia Clínica. 
e) Saúde Coletiva e Medicina baseada em 

evidências. 
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3ª Parte – Conhecimentos Específicos   

21. A seta com a 
numeração 1 (“ponta” próxima ao número) aponta para: 
 

a) Processo palatino direito da maxila direita. 
b) Processo palatino esquerdo da maxila direita. 
c) Hámulo pterigóide do estenóide (osso craniano). 
d) Ossos palatinos (porções horizontais). 
e) Osso etmóide. 

 
22. Referente a ação do flúor atua controle do processo 
saúde doença cárie é INCORRETO afirmar: 
 

a) À medida que a saliva flui na placa dentária, seus 
componentes-tampão (bicarbonato, fosfato e 
peptídeos) neutralizam os ácidos produzidos 
pelas bactérias e o pH retorna à normalidade, ao 
menos enquanto o fluxo salivar é normal.  

b) A capacidade biológica da saliva de proteger a 
estrutura mineral dos dentes é aumentada na 
presença do flúor, que, além de proteger contra a 
dissolução de minerais do esmalte dentário, 
promove uma aceleração no processo de 
remineralização. 

c) Quando a água adequadamente fluoretada é 
ingerida continuamente ou se faz uso regular de 
creme dental fluoretado, propicia-se a presença 
constante de flúor na saliva, mudando suas 
propriedades físico-químicas e dessa forma, 
potencializando a resposta de menor solubilidade 
do esmalte perante as atividades bacterianas. 

d) Hoje é consenso na literatura que, em vez de 
“fortalecer os dentes” através da fluoretação do 
esmalte, com o objetivo de produzir altos níveis 
de flúor incorporado, o método que se revela mais 
efetivo para controle da cárie dentária é manter 
um suprimento constante de baixos teores de 
flúor na cavidade bucal, particularmente na 
interface placa/saliva/esmalte. 

e) A implementação de políticas saudáveis que 
garantem a fluoretação da água de abastecimento 
público em diferentes municípios do território 
nacional tem sido um importante coadjuvante no 
processo de redução dos índices de cárie, pela 
sua alta resolutividade na redução da prevalência 
da doença em torno de 90% a 100%. 

 
23. O osso zigomático se articula com os ossos a seguir, 
EXCETO: 
 

a) Frontal 
b) Esfenóide 
c) Temporal 
d) Vômer 
e) Maxila 

24. O ponto de junção dos dois ossos nasais com o osso 
frontal é um ponto de referência de posição chamado de: 
 

a) Nazer 
b) Nazenho 
c) Násio 
d) Nasal 
e) Nasário 

 
25. O início da higienização oral deve ser:  
 

a) Após o nascimento. 
b) Após erupção do primeiro dente. 
c) Após erupção de mais de três dentes. 
d) Após a erupção dos dentes molares. 
e) Após a erupção de todos os dentes. 

 
26. Dentre as várias marcas e tipos de escova algumas 
características básicas devem ser observadas que são, 
EXCETO: 
 

a) Cabeça pequena para alcançar até os últimos 
dentes. 

b) Cerdas de nylon macias e agrupadas em tufos. 
c) Pontas retas para não ferir a gengiva. 
d) Superfície da parte ativa plana. 
e) O odontólogo pode orientar o tipo correto para 

cada situação. 
 

27. Sobre Implante Dentário é INCORRETO afirmar: 
 

a) Implante dentário é uma maneira de recolocar um 
dente ou um grupo de dentes perdidos. 

b) Um parafuso de titânio é fixado no osso embaixo 
da gengiva e, passado um período que pode ser 
de imediato ou de até dois meses, é colocada a 
prótese feita de maneira a parecer natural, com a 
mesma forma e coloração do restante dos dentes. 
Esse tempo de cicatrização é necessário para 
que a peça de titânio fique aderida à camada 
óssea. 

c) O implante dentário apresenta muitas vantagens 
em relação às pontes convencionais e próteses 
móveis: ele não se apóia nem nos dentes vizinhos 
nem na gengiva, portanto, não há risco do mesmo 
deslocar-se.  

d) Qualquer pessoa pode receber implantes. 
e)  Antes de dar início ao tratamento, é realizada 

uma cuidadosa avaliação para verificar se o 
paciente pode realmente passar pela cirurgia. 

 
28. São moléstias pela orofaringe, EXCETO: 
 

a) Sífilis 
b) Gripe 
c) Varicela 
d) Herpes simples 
e) AIDS 

 
29. Um esterilizante químico deve satisfazer às seguintes 
Condições, EXCETO: 
 

a) Ser bactericida, virucida e fungicida. 
b) Ser esporicida a altas temperaturas. 
c) Não alterar borracha ou plástico. 
d) Não danificar equipamentos. 
e) Não ser irritante para mucosas ou pele. 
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30. Para atender o paciente, é responsabilidade da auxiliar 
odontológica as descrições abaixo, das quais é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Embalar o equipamento, equipo, pontas, espaldar 
da cadeira e refletor com filme PVC transparente. 

b) Recepcionar o paciente. 
c) Auxiliar o ato operatório. 
d) Desprezar objetos perfuro-cortantes em latas ou 

garrafas plásticas com solução de hipoclorito de 
sódio a 0,5%. 

e) Colocar o instrumental utilizado no desincrostante 
ou em glutaraldeído a 10% por 30 minutos. 

 
31. Quando adequadamente empregado, o uso do 
isolamento absoluto na terapia endodôntica proporciona, 
EXCETO: 
  

a) Prevenção da contaminação do campo por saliva, 
sangue ou outros fluidos tissulares. 

b) Manutenção da cadeia asséptica em todas as 
fases do tratamento.  

c) Campo operatório úmido, limpo e passível de 
desinfecção.  

d) Diminuição da possibilidade de infecção cruzada.  
e) Visibilidade melhorada do campo operatório. 

 
32. O dente canino tem sua erupção normalmente por 
volta de: 
 

a) 6 meses. 
b) 6 meses e meio. 
c) 12 meses. 
d) 18 meses. 
e) 24 meses. 

 
33. O consenso literário indica que se deve trocar a escova 
dental aproximadamente a cada: 
 

a) 1 mês 
b) 3 meses  
c) 5 meses 
d) 8 meses 
e) 1 ano 

 
34. A figura demonstra: 

 
 

a) Esculpidores de Frahn. 
b) Brunidores de Hollenback. 
c) Esculpidores discóide e cleoide. 
d) Esculpidores de Hollenback. 
e) Condensadores de Ward. 

 

35. Diante desta formação 
dentária, pode afirmar que a pessoa possui que idade? 
 

a) 8 anos. 
b) 10 anos. 
c) 12 anos. 
d) 15 anos. 
e) 21 anos. 

 

36. Este grampo utilizado em campo 
operatório da figura é recomendado para: 
 

a) Molares inferiores, sobretudo os volumosos. 
b) Molares superiores. 
c) Molares não completamente irrompidos. 
d) Pré-molares superiores e inferiores. 
e) Incisivos, caninos e, em alguns casos, também 

para pré-molares. 
 
37.  Dentina atubular humana, com ou sem inclusões 
celulares: 
 

a) Fibro-dentina. 
b) Ortodentina. 
c) Osteodentina. 
d) Vasodentina. 
e) Ostoblastos. 

 
38. Sobre as Técnicas de Miller-Winter é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Com a finalidade de visualizar dentes inclusos e 
corpos estranhos localizados na região de pré-
molares e molares mandibulares no sentido 
vestibulolingual, Miller e Winter (1914) e Donovan 
(1952) propuseram a utilização de filmes 
radiográficos periapicais em posição oclusal. 

b) A técnica de Miller-Winter consiste na realização 
de uma radiografia periapical padrão da região a 
ser investigada e uma radiografia oclusal ínfero-
superior com a utilização do filme periapical.  

c) A radiografia periapical fornece uma visão 
vestibulolingual da região e a radiografia oclusal, 
uma visão mesiodistal. 

d) Sendo uma técnica que utiliza duas incidências 
perpendiculares entre si (periapical e oclusal), 
pode-se obter uma localização precisa do dente 
nas três dimensões. 
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e) Uma das limitações da técnica de Miller-Winter 
consiste na posição da borda anterior do ramo da 
mandíbula, que atua como um obstáculo para o 
posicionamento do filme periapical. No caso de 
dentes localizados muito posteriormente, como os 
quartos molares, essa limitação dificulta a 
obtenção de uma radiografia completa. Assim, 
esta técnica está mais indicada para a localização 
de dentes supranumerários anteriores ao 
segundo molar. 

 
39. O câncer de boca tem seu desenvolvimento estimulado 
por fatores ambientais e fatores próprios do indivíduo que 
são, EXCETO: 
 

a) Sexo feminino. 
b) Desnutrição e imunodepressão. 
c) Uso de próteses mal ajustadas. 
d) Irritação crônica da mucosa bucal. 
e) Consumo excessivo e prolongado de chimarrão. 

 
40. Referente à placa bacteriana é INCORRETO afirmar: 
 

a) Compreende-se por placa bacteriana o agregado 
de bactérias que coloniza a cavidade bucal.  

b) A placa bacteriana consegue se fixar 
principalmente nas regiões de difícil limpeza, 
como a região entre a gengiva e os dentes ou a 
superfície dos dentes posteriores, que 
apresentam mais reentrâncias.  

c) Quanto mais perto da gengiva e mais escondidas, 
melhor sobrevivem, pois ficam isoladas dos 
ataques salivares e dos atritos (lábios, bochecha, 
língua, escova, etc) e tem farta refeição dos 
fluidos da gengiva, principalmente se esta 
encontra-se inflamada.  

d) O processo de formação da placa não é contínuo. 
Logo depois de limpar todos os dentes, deixando 
o mínimo de bactérias, a formação da película 
protetora que vem da saliva e a colonização 
bacteriana que se dá sobre ela, reinicia-se 
imediatamente. O que varia é a velocidade com 
que as bactérias formam a placa. 

e) A ingestão freqüente de açúcar acelera 
tremendamente esse processo. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
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