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1ª Parte – Português  
 
Leia este conto de Marina Colasanti para responder às 
questões 01 a 03.  

 
A honra passada a limpo 

 
Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação. 
Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, 

almoço, jantar. E pilhas de louça na pia, e espumas 
redentoras. 

Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, 
desarrumo berços, lençóis ao alto como velas. Para tudo 
arrumar depois, alisando colchas de croché. 

Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os 
móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se os pratos. 
Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu 
enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu 
afogo na água da tigela sob a luz. 

É de vassoura em punho gasto tapetes persas. 
Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho 

ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. 
Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo. 

Mas, sem tarefas domésticas, como preencher de 
feminina honradez a minha vida? 

 
(Contos de amor rasgados – Marina Colasanti) 

 
01. Identifique o tipo de narrador do conto lido.  
 

a) Narrador-observador. 
b) Narrador-personagem. 
c) Narrador onisciente. 
d) Narrador intruso. 
e) Narrador-testemunha. 

 
02. A construção do período se faz no terceiro parágrafo 
do texto, no início, com o emprego sucessivo de orações 
que se vinculam sem a presença de elementos conectores. 
Como se classificam tais orações? 

 
a) Oração coordenada sindética aditiva. 
b) Oração coordenada sindética adversativa.  
c) Oração coordenada sindética alternativa. 
d) Oração coordenada sindética explicativa.  
e) Oração subordinada adverbial conclusiva.  

 
03. No período “Não há ninguém nesta casa, vazia há 
tanto tempo” o verbo haver foi empregado corretamente. 
Assinale alternativa que está correta quanto à 
concordância verbo-nominal.  
 

a) Devem haver casos de sarampo. 
b) Voltaram ao hotel o turista e a polícia.  
c) Os jogadores e a torcida abraçou-se no campo.  
d) Oferece-se bons cursos nesta faculdade. 
e) Novecentos gramas de queijo eram bastante.  

 
04. A frase em que ocorre oração substantiva subjetiva é:  
 

a) Não gosto de que você saia à noite. 
b) Estamos a nos lembrar de que o incêndio foi 

acidental. 
c) É necessário que todos colaborem. 
d) Tenho conclusões de que haverá paz no futuro. 
e) Minha sugestão seria que convocasse a todos. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 05 e 06.  
 

 
 
 

05. No texto predomina a seguinte função da linguagem:  
 

a) Fátiva. 
b) Poética. 
c) Conativa. 
d) Metalingüística. 
e) Expressiva. 

 
06. A predominância dessa função é justificada pela:  

 
a) Centralização no emissor, revelando sua opinião, 

sua emoção. 
b) Centralização no receptor; o emissor procura 

influenciar o comportamento do receptor. 
c) Centralização no canal, tendo como objetivo 

prolongar ou não o contato com o receptor, ou 
testar a eficiência do canal. 

d) Centralização na mensagem, revelando recursos 
imaginativos criados pelo emissor. 

e) Centralização no código, usando a linguagem para 
falar dela mesma.  

 
07. Qual dos itens a seguir explica corretamente a 
semântica em destaque nos enunciados?  

 
Não consigo passar o fio de lã na agulha de tricô.  
Enrosquei minha pipa no fio daquele poste.  
 

a) Hiperonímia. 
b) Polissemia. 
c) Ambigüidade.  
d) Antonímia. 
e) N.d.a.  
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Leia o texto a seguir para responder às questões 08 a 10. 
 

Os livros como paixão 
 
Ladrão de livros de 85 anos é proibido de entrar em 
bibliotecas da Califórnia.  
 
Folha Online, 14. Nov.2002 
 
Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava 
ele. E era uma grande paixão: o pequeno apartamento em 
que vivia estava literalmente atulhado de romances, livros 
de contos, obras de auto-ajuda, textos médicos, até. Não 
que ele os lesse. Ler era secundário. O importante era 
possuir os livros, saber que toda aquela riqueza cultural do 
passado estava ali, ao alcance de sua mão. A mão que 
acariciava as lombadas, que folheava amorosamente as 
páginas. 
 
O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe 
faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta 
aposentadoria, o ancião não podia dispender muito em 
livrarias. Por isso roubava. "Roubo", aliás, era uma 
expressão que lhe desagrava; preferia falar em algo como 
"redistribuição da riqueza intelectual". Mas o eufemismo 
não o ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a 
lentidão. 
 
Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha 
inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os 
bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. 
Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca se negou a fazê-lo. Era parte de um jogo, um 
jogo que ele adorava, e cujas regras sempre respeitou. 
 
Infelizmente, porém, os bibliotecários cansaram deste jogo. 
E um acordo entre eles resultou em uma decisão: o 
homem agora está proibido de entrar nas bibliotecas. Não 
adianta ele dizer que quer apenas consultar jornais. Não 
adianta, também, dispor-se a ser revistado. A paciência 
dos responsáveis simplesmente terminou. 
 
Resta-lhe refugiar-se em seu sonho. E que sonho é este? 
Ele sonha que um dia vai ganhar muito dinheiro num 
cassino, ou numa loteria. E aí comprará uma grande e 
antiga biblioteca que será só dele. Ninguém mais poderá 
freqüentá-la. Só ele. Ali irá todos os dias. 
 
Para roubar livros, claro. E os bibliotecários, seus 
empregados, não poderão dizer nada. Mais: terão de fingir 
que não percebem o furto. E ele roubará o que quiser. 
 
Belo sonho, consolador sonho. O único inimigo deste 
sonho é o tempo. Com 85 anos, quanto mais ele poderá 
esperar pelo cassino ou pela loteria? O tempo é um grande 
e implacável ladrão. E não tem nenhuma paixão por livros. 

 
Moacyr Scliar 

   
08. No fragmento “Pediam-lhe as obras furtadas de volta 
e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo” os 
pronomes oblíquos destacados referem-se 
respectivamente a:  

 
a) Bibliotecário / livro. 
b) Loteria / roubo. 
c) Bibliotecário / jogo. 
d) O ancião / devolver os livros.  
e) O ancião / roubar livros. 

 

09.  A regência do verbo preferir em “... preferia falar em 
algo como "redistribuição da riqueza intelectual" está 
correta. Julgue os itens a seguir quanto à regência verbal.  

 
I. Ele se referia àquela passagem do romance.  
II. O advogado aspirava o cargo de juiz.  
III. Ele esqueceu do dinheiro.  
IV. Chamou-lhe covarde.  

 
É correto se afirma sobre os itens na seguinte alternativa:  

 
a) Apenas I está correto.  
b) Não há item correto. 
c) I e II estão corretos. 
d) II e III estão incorretos.  
e) III está correto.  

 
10. “Mas o eufemismo não o ajudava muito.” O autor 
apresenta um eufemismo no texto. Em qual das 
alternativas também notamos um eufemismo.  

 
a) Era uma estrela divina que ao firmamento voou.  
b) Moça linda bem tratada/ três séculos de família / 

burra como uma porta: um amor.  
c) O trem da juventude é veloz.  
d) Nunca tive um teto próprio.  
e) Marcela amou-me durante quinze meses e onze 

contos de réis, nada mais.  
 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS  
 
 
11. Observe os casos abaixo: 
 

I. Paciente foi mordido por um morcego silvestre e 
apresentou sinais suspeitos de raiva humana, 
porém nada foi diagnosticado ainda. 

II. Paciente procurou o hospital com suspeita de 
difteria. 

III. Paciente de 30 anos após exames laboratoriais e 
radiológicos confirmou-se que o mesmo encontra-
se com pneumonia. 

IV. Paciente de 15 anos com caso suspeito de 
sarampo, após anamnese, verificou-se que este 
não fez viagens próximas (mais de 30 dias), e que 
não teve contato com ninguém que viajou. 

V. Recém-nascido apresentou tétano neonatal 
confirmado. 

 
Dos casos acima, qual (ais) é (são) de notificação 
imediata? 
 

a) I e V. 
b) I, II, III, IV, V. 
c) I, III, V. 
d) II e IV. 
e) II, III, IV. 

 
12. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, de forma que haja: 
 

a) Descentralização, com direção múltiplas em cada 
esfera de governo. 

b) Descentralização, com direção única de governo. 
c) Atendimento parcial, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 






Prefeitura Municipal de Sirinhaém – PE     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 - Cargo 03 – Odontólogo. 
Página 3 de 5 

d) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades de recuperação, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais e de prevenção. 

e) Participação da comunidade. 
 
13. Deve acontecer a Conferência Nacional de Saúde, 
após a realização das Conferências estaduais e 
municipais, onde são apontados os rumos para 
aperfeiçoamento do SUS a cada: 
 

a) 1 ano. 
b) 2 anos. 
c) 3 anos. 
d) 4 anos. 
e) 5 anos. 

 
14. A declaração de óbito (DO) é padronizada 
nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em 
três vias. A DO deve ser preenchida pelo médico, porém, 
nos locais sem médico, o preenchimento deve ser feito de 
que forma? 
 

a) Feito pelo enfermeiro chefe do local. 
b) Feito por um enfermeiro no local e assistido por 

duas testemunhas. 
c) Feito em cartório, diante de duas testemunhas. 
d) Feito pelo responsável pelo local acompanhado 

de uma equipe de saúde. 
e) Feito pelo enfermeiro auxiliado por uma equipe de 

assistência social ou do cartório.  
 
15. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 195, o SUS é financiado com recursos do 
orçamento da (o), EXCETO: 
 

a) Organização Mundial de Saúde. 
b) União. 
c) Estados. 
d) Distrito Federal.  
e) Municípios. 

 
16. O grupo infantil (menores de 1 ano) diferencia-se dos 
demais grupos etários em função das seguintes 
características: 
 

a) Nessa faixa etária, a alimentação com leite 
materno é sobremaneira importante para a saúde 
da criança; sua falta é geralmente suprida por 
alimentação artificial, insuficiente e por vezes 
inadequada nas classes de baixa renda. 

b) Os anticorpos passados de mãe a filho por via 
transplacentária tendem a diminuir após o 
nascimento e se não houver intervenção artificial, 
a criança se torna mais vulnerável a diversas 
patologias. 

c) Na faixa etária que vai do nascimento aos 27 dias, 
merecem atenção, como principais causas de 
óbito, os denominados óbitos neonatais, as 
anomalias congênitas ligadas a intercorrências na 
gestação e no parto e outros problemas 
congênitos e hereditários. 

d) A partir dos 5 anos, predominam as doenças 
infecciosas. Observam-se, nesta categoria, a 
predominância das diarréias e as infecções 
respiratórias agudas. 

e) Dentre os distúrbios nutricionais, são observados 
o marasmo, o kwashiorkor e outros estágios de 
desnutrição energético-protéica. 

 

17. São casos confirmados de tétano neonatal todo caso 
suspeito que apresente um ou mais dos seguintes sinais e 
sintomas, EXCETO:  
 

a) Trismo. 
b) Contração permanente dos músculos da mímica 

facial e lábios contraídos (como se fosse 
pronunciar a letra U).  

c) Olhos cerrados. 
d) Pele da região frontal pregueada. 
e) Hiperflexão dos membros inferiores.  

 
18. A vacina contra febre amarela está indicada a partir 
dos 9 meses de idade para as crianças que residam ou 
que irão viajar para áreas endêmicas que são, EXCETO: 
 

a) Amapá 
b) Goiás 
c) Mato Grosso 
d) Piauí 
e) Tocantins 

 
19. O período de incubação da hantavirose é de cerca de: 
 

a) 5 dias. 
b) 2 semanas. 
c) 1 mês. 
d) 2 meses. 
e) 3 meses. 

 
20. São ações estratégicas para a saúde do idoso no pacto 
pela vida: 

a) Manual de Atenção Básica e Saúde para a 
Pessoa Idosa.  

b) Programa de Educação Integral e intermitente à 
Distância. 

c) Assistência Farmacêutica.  
d) Atenção Diferenciada na Internação.  
e) Atenção domiciliar.  

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. Quanto ao índice CPO-D aos 12 anos de idade é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Conceituação: Número médio de dentes 
permanentes cariados, perdidos e obturados, até 
12 anos de idade, em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado. A cárie dental 
corresponde ao código K08 da CID-10. 

b) Ele estima o risco de ataque da cárie dental à 
dentição permanente. A idade de 12 anos é 
adotada internacionalmente como parâmetro 
básico para uso do indicador. 

c) Os valores do índice correspondem aos seguintes 
graus de severidade: muito baixo (0,0 a 1,1), 
baixo (1,2 a 2,6), moderado (2,7 a 4,4), alto (4,5 a 
6,5) e muito alto (6,6 e mais). 

d) Valores elevados indicam más condições de 
saúde bucal da população, freqüentemente 
associadas a condições socioeconômicas 
desfavoráveis, a dificuldade de acesso aos 
serviços e a hábitos deletérios, como alto 
consumo de açúcares. Pode indicar também 
limitado acesso ao flúor. 
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e) O índice é obtido mediante exame restrito à coroa 
do dente, que não permite identificar as cáries 
radiculares. 

 
22. Os receptores paredentários têm as seguintes 
propriedades, EXCETO: 
 

a) Sempre adaptáveis.  
b) Sensibilidade a velocidade de aplicação do 

estímulo. 
c) Sensibilidade a intensidade da forca aplicada. 
d) Sensibilidade direcional. 
e) Campo periférico. 

 
23. Podem ser responsáveis pela atrofia de mucosa em 
mulheres idosas a deficiência de: 
 

a) Vitamina A e Magnésio. 
b) Vitamina B e Ferro. 
c) Vitamina C e fósforo. 
d) Vitamina D e Cálcio. 
e) Vitamina E e cobre. 

 
24. Referente a saúde bucal em pacientes com 
necessidades especiais é INCORRRETO afirmar: 
 

a) Um dos principais conceitos na literatura indica 
que as pessoas com necessidades especiais são 
aquelas cujo tratamento odontológico é dificultado 
pelo comprometimento físico, mental, social ou 
fisiológico. 

b) O profissional de saúde deve estar preparado 
para o atendimento a pacientes especiais, 
entendendo sua patologia e os procedimentos 
corretos a serem realizados. 

c) Estudos relatam que em vários países, incluindo o 
Brasil, onde não há atenção adequada aos 
pacientes com necessidades especiais, a história 
da doença cárie e a quantidade de placa 
estagnada e sangramento gengival são mais 
elevados que na média da população. 

d) Um programa de assistência odontológica deve 
incluir no campo de promoção a saúde (atenção 
básica), ações educativas e preventivas, dos 
quais estes também referem-se a reabilitação e 
cura. 

e) A educação em saúde bucal destes pacientes 
possibilita a menor necessidade de 
procedimentos realizados em ambiente clínico 
odontológico ou até mesmo hospitalar sob 
anestesia geral, oferecendo à estas pessoas a 
chance de viverem com a saúde bucal adequada. 

 
25. Ocorrem muitas metástases, inclusive ósseas (ocorre 
nas glândulas salivares menores). 
Esta frase define: 
 

a) Carcinoma verrucoso. 
b) Carcinoma adenocístico. 
c) Adenocarcinoma. 
d) Linfoma. 
e) Melanoma. 

 
 
 
 
 
 
 

26. Referente a tumores dos palatos é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) São raros. 
b) Os mais comuns são o carcinoma epidermóide e 

carcinoma de glândulas salivares menores. 
c) Caracteriza-se como massas esféricas com 

úlceras que deformam o teto da cavidade oral. 
d) Acometem apenas as regiões para-nasais. 
e) Diagnóstico: história, inspeção, palpação, biópsia, 

radiologia e tomografia computadorizada. 
 
27. São sinais da periodontite, EXCETO:  
 

a) Inflamação persistente. 
b) Reabsorção (perda) óssea. 
c) Presença de bolsas periodontais. 
d) Presença de pus. 
e) Geralmente dolorida. 

 
28. São características da Membrana Primária, EXCETO: 
 

a) Formada pela secreção dos ameloblastos. 
b) Fortemente aderida a superfície do esmalte, com 

função de o proteger durante o período de 
erupção. 

c) Desaparece quando o dente entra em oclusão, 
embora possa durante a vida do dente em zonas 
proximais. 

d) É um composto homogêneo. 
e) Sobre ela forma-se a placa bacteriana. 

 
29. É um cisto do tipo inflamatório: 
 

a) Cisto paradental. 
b) Cisto dentígero. 
c) Cisto de erupção. 
d) Queratocisto odontogênico.  
e) Cisto odontogênico epitelial calcificante. 

 
30. Classifica-se como periodontite crônica severa quando 
esta com uma perda de inserção clínica (PIC) de: 
 

a) 1 a 2 mm. 
b) 2 a 3 mm. 
c) 3 a 4 mm. 
d) 4 mm ou mais. 
e) 5 mm ou mais. 

 
31. São características do abscesso periodontal, EXCETO: 
 

a) Aumento da massa tecidual. 
b) Eritematoso.  
c) Dor pulsátil à palpação e à percussão, difusa e 

irradiada.  
d) Superfície levemente ulcerada ou com ponto de 

flutuação já presente.  
e) Apresentar mobilidade diminuída. 

 
32. São efeitos colaterais ocasionado pelo uso prolongado 
da solução de digluconato de clorexidina 0,12%, EXCETO:  
 

a) Manchas nos dentes.  
b) Alterações no paladar.  
c) Gosto metálico na boca.  
d) Alterações na microbiota oral.  
e) Aumento significativo do fluxo salivar.  
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33. Referente a dentina interglobular é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) São pequenos espaços na dentina. 
b) Estão na periferia da dentina coronária, tem a sua 

origem em defeitos de mineralização. 
c) Produzem uma dentina de aspecto manchado. 
d) Tem origem quando os calcosferitos (esferas de 

mineralização) e se fundem durante a 
dentogênese. 

e) Quando estes espaços são significativos, surgem 
em camadas sobrepostas, paralelas as linhas 
incrementais. 

 
34. É uma alteração na forma no desenvolvimento dos 
dentes: 
 

a) Amelogênese imperfeita. 
b) Dentinogênese imperfeita. 
c) Displasia dentária. 
d) Taurodontia. 
e) Hiperdontia. 

 
35. É uma lesão gengival de origem genética: 
  

a) Gengivo estomatite herpética primária.  
b) Fibromatose gengival hereditária. 
c) Herpes bucal recorrente.  
d) Varicela / Herpes Zoster.  
e) Eritema gengival linear.  

 
36. São características do Respirador Bucal, EXCETO: 
 

a) Altura total da face aumentada, principalmente o 
terço médio (maxila). 

b) Base nariz estreita. 
c) Rotação mandíbula para trás e baixo (aumento 

ângulo mandibular). 
d) Lábios superiores hipertônicos e os inferiores 

hipotônicos. 
e) Mordida aberta e/ou cruzada. 

 
37. São características clínicas da sífilis congênita, 
EXCETO: 
 

a) Incisivos chanfrados em forma de chave-de-fenda 
(incisivos de Hutchinon). 

b) Molares tuberculares (molar em amora). 
c) Bordas infiltradas em rolete. 
d)  Palato arqueado. 
e)  Mandíbula curta. 

 
38. São lesões associadas à infecção do HIV, EXCETO: 
 

a) Candidíase. 
b) Queilite angular. 
c) Leucoplasia Pilosa. 
d) Gengivite necrosante. 
e) Linfoma Hodgkin. 

 
39. São características radiológicas clínicas da Doença de 
Paget, EXCETO: 
 

a) Varia de radiolúscida à radiopaca. 
b) Focal ou disseminada. 
c) Uni ou bilateral. 
d) Presença de lâmina dura. 
e) Formação de osso em mosáico. 

 

40. As lesões ósseas quanto a delimitação classificam-se 
como: 
 

a) Única e múltipla. 
b) Única e poliostótica. 
c) Monostótica e poliostótica.  
d) Única e difusa. 
e) Focal e difusa. 

 
 

FIM DO CADERNO 
 
 







