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CCAARRGGOO::  TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  HHIIGGIIEENNEE  DDEENNTTAALL  
 
Texto 

Memórias de um aprendiz de escritor 
 

Escrevo há muito tempo. Costumo dizer que, se ainda não aprendi – e acho que não aprendi, a gente nunca 
para de aprender – não foi por falta de prática. Porque comecei muito cedo. Na verdade, todas as minhas 
recordações estão ligadas a isso, a ouvir e contar histórias. Não só as histórias dos personagens que me 
encantam, o Saci-Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Teseu, os Argonautas, Mickey Mouse, 
Tarzan, os Macabeus, os piratas, Tom Sawyer, Sacco e Vanzetti. Mas também as minhas próprias histórias, as 
histórias de meus personagens, estas criaturas reais ou imaginárias com quem convivi desde a infância. 

Na verdade, eu escrevi acima. Verdade é uma palavra muito relativa para um escritor de ficção. O que é 
verdade, o que é imaginação? No colégio onde fiz o segundo grau, o Júlio de Castilhos, havia um rapaz que tinha 
fama de mentiroso. Fama, não; ele era mentiroso. Todo mundo sabia que ele era mentiroso. Todo mundo, menos 
ele. 

Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante: um avião em dificuldade sobrevoava Porto Alegre. Podia cair a 
qualquer momento. Fomos para o colégio, naquele dia, preocupados; e conversávamos sobre o assunto, quando 
apareceu ele, o mentiroso. Pálido: 

– Vocês não podem imaginar! 
Uma pausa dramática, e logo em seguida: 
– Sabem este avião que estava em perigo? Caiu perto da minha casa. Escapamos por pouco. Gente, que 

coisa horrível! 
E começou a descrever o avião incendiando, o piloto gritando por socorro... Uma cena impressionante. Aí 

veio um colega correndo, com a notícia: o avião acabara de aterrizar, são e salvo. Todo mundo começou a rir. 
Todo mundo, menos o mentiroso: 

– Não pode ser! – Repetia, incrédulo, irritado. – Eu vi o avião cair! 
Agora, quando lembro este fato, concluo que não estava mentindo. Ele vira, realmente, o avião cair. Com os 

olhos da imaginação, decerto; mas para ele o avião tinha caído, e tinha incendiado, e tudo mais. E ele acreditava 
no que dizia, porque era um ficcionista. Tudo que precisava, naquele momento, era um lápis e papel. Se tivesse 
escrito o que dizia, seria um escritor; como não escrevera, tratava-se de um mentiroso. Uma questão de nomes, 
de palavras.                                                                                                      (Scliar, Moacyr. Memórias de um aprendiz de escritor) 

 

01 
Assinale a alternativa que melhor justifica o título do texto. 
A) O autor aprecia personagens infantis.   D) O autor mescla realidade e ficção. 
B) O autor escreveu suas memórias quando jovem.  E) O autor é um ficcionista. 
C) O autor considera que nunca parará de aprender. 

 

02 
A partir da leitura do texto, analise as afirmativas.                                                          
I. O autor não altera seu ponto de vista em relação ao mentiroso. 
II. A queda do avião não existiu.  
III. O “mentiroso” poderia se tornar escritor. 
IV. O conceito de verdade não é absoluto. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) II, III   C) I, II, III  D) II, III, IV  E) II, IV 
 

03 
Relacione os vocábulos destacados com suas respectivas classes gramaticais nos trechos. 
1.  “convivi desde a infância” 
2.  “quando apareceu o mentiroso” 
3.  “uma cena impressionante” 
4.  “agora, quando me lembro” 
5.  “olhos da imaginação” 

(     ) conjunção 
(     ) substantivo 
(     ) preposição 
(     ) adjetivo 
(     ) advérbio 

A sequência está correta em 
A) 2, 3, 1, 5, 4  B) 3, 5, 4, 1, 2  C) 1, 3, 5, 2, 4  D) 4, 2, 3, 5, 1  E) 2, 5, 1, 3, 4 
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04 
No trecho “mas também as minhas próprias histórias”, a expressão destacada confere ideia de 
A) adição.  B) adversidade.  C) alternância.  D) conclusão.  E) explicação. 
 

05 
A regra que justifica a acentuação gráfica de “dramática” é a mesma que fundamenta a acentuação de 
A) pererê.  B) caído.  C) lápis.   D) pálido.  E) própria. 
 

06 
Dentre as palavras seguintes, assinale a única alternativa na qual NÃO ocorre dígrafo. 
A) Castilho.  B) Incrédulo.  C) Horrível.  D) Impressionante. E) Porque. 
 

07 
Na frase: “Gente, que coisa horrível!”, o vocábulo destacado exerce a função sintática de 
A) aposto.       D) vocativo.   
B) sujeito.       E) agente da passiva. 
C) adjunto adnominal.  
 

08 
“Daqui _____ alguns minutos ouviremos _____ notícias _____ respeito do acidente que ocorreu _____ duas 
horas.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.    
A) à / às / à / há B) a / as / a / há  C) a / às / a / há  D) há / as / à / a E) à / as / há / a 
 

09 
As palavras “mentiroso”, “endireitar” e “sobrevoar” foram formadas, respectivamente, pelos processos de 
A) sufixação, parassíntese, prefixação.    D) prefixação, parassíntese, aglutinação. 
B) derivação regressiva, aglutinação, prefixação.  E) parassíntese, aglutinação, sufixação. 
C) sufixação, prefixação, derivação imprópria. 
 

10 
Na oração “Tratava-se de um mentiroso”, o sujeito é  
A) simples.  B) oculto.  C) indeterminado. D) inexistente.  E) composto. 
 

SSAAÚÚDDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  

  
11 
Em relação aos objetivos da epidemiologia, analise. 
I. Definir os modos de transmissão. 
II. Estabelecer medidas preventivas. 
III. Prover dados para a administração e avaliação de serviços de saúde. 
IV. Identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica das doenças. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) II, III   C) III, IV   D) I, II, IV  E) I, II, III, IV 

 
12 
Sobre as medidas de controle da dengue, analise. 
I. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação 

do mosquito transmissor da doença. 
II. Deve-se usar borra de café nos locais de grande proliferação de larvas, pois é eficiente na aniquilação do 

mosquito. 
III. Encher de areia os pratinhos dos vasos de plantas, é uma das medidas preventivas contra a doença. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I   B) III   C) I, II   D) II, III   E) I, II, III 
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13 
Acerca do tratamento da dengue é INCORRETO afirmar que 
A) o paciente deve ficar em repouso. 
B) analgésicos à base de dipirona são indicados para pessoas com pressão baixa. 
C) deve-se evitar a automedicação. 
D) remédios à base de ácido acetilsalicílico não são recomendados, pois podem aumentar o risco de hemorragia. 
E) deve-se ingerir muito líquido, como água, sucos e chás sem cafeína. 
 
14 
“A iniciativa _______________ poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
_______________.” (Lei nº 8.080/90, art. 4º, §2º) Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) pública / permanente      D) privada / não-complementar 
B) pública / complementar      E) privada / permanente 
C) privada / complementar 
 

15 
De acordo com a Lei nº 8.080/90, capítulo III – da organização, da direção e da gestão, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde 

que lhes correspondam. 
(     ) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão organizados de forma 

nacionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. 
(     ) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercitada no âmbito da União, pelo Ministério da 

Saúde. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V  B) V, F, V  C) F, V, F  D) F, V, V  E) V, V, F 
 

16 
À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, EXCETO: 
A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
B) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 
D) Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. 
E) Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. 

 
17 
Relacione os elementos do território do Distrito Sanitário às suas respectivas definições. 
1. Território. 

 
2. Área de abrangência. 

 
3. Área de influência. 

(     ) Define os serviços de saúde do município ou região considerados como de 
referência para as populações. 

(     ) Compreende uma área geográfica que comporta uma população com 
características epidemiológicas e sociais. 

(     ) Refere-se a uma área geográfica definida, tendo como ponto de referência os 
serviços básicos de saúde. 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1  B) 2, 3, 1  C) 1, 3, 2  D) 2, 1, 3  E) 3, 1, 2 

 
18 
“O(A) ________________________ utilizado(a) no planejamento de distritos sanitários implica trabalhar com 
problemas de saúde como objeto desse processo.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) enfoque estratégico       D) objetivo primordial 
B) análise situacional       E) planejamento situacional 
C) perfil epidemiológico 
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19 
A atenção básica tem como fundamentos 
I. estimular a participação popular e o controle social. 
II. valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e 

capacitação. 
III. realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I   B) II   C) I, III   D) II, III   E) I, II, III 
 

20 
“Os repasses dos recursos dos Pisos da Atenção Básica (PAB’s) fixo e variável aos ______________ são efetuados 
em conta ______________ especificamente para essa finalidade, com o objetivo de facilitar o acompanhamento 
pelos _____________________ no âmbito dos municípios, dos estados e do Distrito Federal.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) estados / lacrada / Conselhos de Saúde    D) municípios / aberta / Conselhos de saúde 
B) municípios / fechada / Fundos de Saúde    E) estados / aberta / Fundos de Saúde 
C) estados / fechada / Secretários de Saúde 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

21 
A possibilidade de transmissão do vírus HIV, durante um acidente pérfuro-cortante com sangue sabidamente 
contaminado, é de 
A) 0,05% a 0,1%. B) 0,01% a 0,05%. C) 0,1% a 0,5%.  D) 0,01% a 0,5%. E) 0,1%. 
 

22 
A hepatite B é uma doença infecciosa de risco ocupacional reconhecida. Recomenda-se que todos os 
profissionais de saúde sejam vacinados. Para assegurar a imunidade, é preconizado que sejam aplicadas 
quantas doses? 
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 
 

23 
Marque a alternativa correta sobre a lavagem das mãos para a realização de procedimentos odontológicos. 
A) O uso de luvas estéreis exclui a lavagem prévia das mãos. 
B) Tem-se comprovado que a contagem de micro-organismos sob as unhas e quando se está usando anéis, 

relógios e pulseiras não são mais altos do que se não estivesse usando. 
C) A solução contendo digluconato de clorexidina a 2% ou a 4% é indicada para a antissepsia das mãos. 
D) Caso as luvas sejam rasgadas ou puncionadas durante o procedimento clínico, elas devem ser removidas 

imediatamente e as mãos não deverão ser lavadas novamente. 
E) A sequência correta para lavagem das mãos antes de um procedimento cirúrgico é: escovar primeiramente o 

antebraço, após dorso das mãos, unhas, dedos e por último a palma da mão.  
 

24 
Na figura, o número 1 representa o osso 
 
A) mandibular.  
B) maxilar. 
C) mentoniano.  
D) masetérico.  
E) mediano. 
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25 
O uso da máscara facial deve atender alguns princípios. Marque o INCORRETO. 
A) Não irritar a pele.       D) Não permanecer pendurada no pescoço. 
B) Permitir a respiração normal.     E) Tocar os lábios e narinas. 
C) Não embaçar o protetor ocular. 
 

26 
Sobre o flúor marque a alternativa correta. 
A) A toxicidade aguda é relacionada à ingestão de uma pequena quantidade de flúor por um longo período de tempo. 
B) A toxicidade crônica é relacionada à ingestão de uma quantidade aumentada de flúor de uma única vez. 
C) Com relação a toxicidade aguda os parâmetros eram as doses certamente letal, correspondente a 32-64 mgF/Kg e 

a dose certamente tolerada seria de 8-16 mgF/Kg. 
D) É chamada de dose provavelmente tóxica, estimada em 8,0 mgF/Kg acima da qual os cuidados devem ser tomados. 
E) O flúor é um gás fracamente esverdeado e é 1,58 vezes mais pesado que o ar. 
 

27 
Foram examinados 10 jovens de 16 anos em uma determinada escola e foram detectados 4 dentes perdidos, 8 
dentes obturados e 8 cariados. Qual é o valor do CPOD? 
A) 12   B) 20   C) 15   D) 4   E) 2 
 

28 
“Muitos trabalhadores, na prática, não têm condições de acesso às unidades de saúde tradicionais e se não 
forem atendidos no seu ambiente laboral, o mais provável é que os problemas existentes venham agravar até 
se transformar em caso de urgência. Assim, um programa de atenção aos trabalhadores urbanos que tenha 
como fundamento a promoção da saúde bucal é a solução mais apropriada.” De acordo com o trecho anterior é 
considerado grupo de risco, os trabalhadores que 
A) não possuem dentes. 
B) realizam exames bucais e visitam o dentista frequentemente. 
C) trabalham em empresas que possuem plano de saúde ou qualquer linha de proteção de saúde bucal de seus 

empregados. 
D) mostram uma excelente higiene oral. 
E) consomem açúcar em demasia. 
 

29 
Marque a alternativa que NÃO indica um adoçante não calórico. 
A) Sacarina.  B) Ciclamato.  C) Aspartame.  D) Sucralose.  E) Sacarose 
 

30 
A escovação diária com dentifrício fluoretado tem sido considerada 
A) inconveniente para a utilização no período gestacional. 
B) uma indicação restrita a pacientes portadores de periodontites. 
C) um método eficaz somente quando utilizado em criança. 
D) um método de âmbito coletivo para o declínio da doença cárie. 
E) contraindicado a pacientes portadores de gengivite. 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

Leia o texto e responda as questões de 31 a 33. 
 

Os índios já estão presentes em 80,5% dos municípios brasileiros, como mostra o resultado do Censo realizado pelo 
IBGE em 2010, considerando o número de índios residentes em áreas não isoladas do país. Os resultados também 
mostram uma pequena queda da população indígena na área urbana, que pela primeira vez foi superada pela rural. 
Com uma população total de 817.963 mil, o número de índios em áreas rurais do país chega a 502.783, enquanto 
nas zonas urbanas, o número é de 315.180. Em 2000, a população urbana de índios era de 383.298. Já na área rural, 
o censo de 2000 apontava uma população de 350.829 índios. O crescimento da população até 2010 foi de 178%. 
 (http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1077960-indios-ja-estao-presentes-em-805-dos-municipios-brasileiros-diz-ibge.shtml) 
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31 
Segundo os dados coletados pelo IBGE, em que região do país concentra a maior população indígena nas áreas 
urbanas? 
A) Norte.  B) Nordeste.  C) Centro-Oeste. D) Sudeste.  E) Sul. 
 

32 
O estado com maior população indígena, segundo o IBGE é  
A) Acre.   B) Amazonas.  C) Paraíba.  D) Roraima.  E) Tocantins. 
 

33 
A capital com maior concentração de índios brasileiros de acordo com o IBGE é 
A) Belém – PA.       D) Rio de Janeiro – RJ. 
B) Brasília – DF.       E) São Paulo – SP. 
C) Manaus – AM. 
 
Leia o texto e responda as questões 34 e 35. 
 

Segundo o jornal espanhol El País, a maioria dos membros do Parlamento Europeu aprovou uma resolução que 
condena a atitude argentina. O texto recebeu 458 votos a favor, 71 contra e 16 abstenções. Os parlamentares 
também pedem à Comissão e ao Conselho da União Europeia (UE) que estudem a opção de suspender, mesmo 
que parcialmente, os benefícios à entrada de produtos argentinos nos países da UE. 
     (http://economia.estadao.com.br/noticias/economia%20internacional,uniao-europeia-estuda-represalias-a-argentina-pela- 

                                                                     expropriacao-da-ypf,109872,0.htm) 

 
34 
Que atitude argentina foi condenada pelo Parlamento Europeu neste primeiro semestre de 2012? 
A) A crise econômica argentina e as sanções aos produtos importados da Europa. 
B) A decisão da Argentina de expropriar 51% do capital da petroleira YPF. 
C) A invasão das tropas argentinas às ilhas Malvinas, de domínio da Grã-Bretanha. 
D) O anúncio de Cristina Kirchner da moratória da dívida argentina com o FMI. 
E) O rompimento do governo argentino com a UE devido à questão das Malvinas. 
 

35 
Que país europeu está direta e especificamente ligado à questão tratada no texto? 
A) Alemanha.  B) Espanha.  C) França.  D) Grã-Bretanha. E) Itália. 

 
36 
A revista norte-americana Times divulgou em abril deste ano, a lista das personalidades mais influentes do 
mundo, na qual, além da presidente Dilma Rousseff, dois outros brasileiros estão incluídos. São eles 
A) Eike Batista e Maria das Graças Silva Foster.   D) Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Meirelles. 
B) Fernando Henrique Cardoso e Pelé.    E) Michel Temer e Luiza Trajano. 
C) Gleisi Hoffmann e Eduardo Paes. 
 
Leia o texto e responda as questões 37 e 38. 
 

Organizações que querem ter convênio com o governo federal devem se programar: é preciso fazer prestação de 
contas para o Ministério da Justiça entre abril e junho. Para entidades qualificadas como UPF (...), como 
associações e fundações, o prazo é até 30 de abril. Oscips (...) têm até 31 de maio, e organizações estrangeiras, 
até 30 de junho. A prestação de contas é necessária para que as instituições obtenham a certidão de 
regularidade. O documento permite que as organizações façam termos de parceria com o governo federal e que 
as empresas tributadas em lucro real lancem as doações para essas entidades como despesas operacionais, 
destaca o advogado especializado em terceiro setor, Renato Dolabella. 
     (http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1076915-oscips-tem-de-prestar-contas-ate-31-de-maio.shtml) 
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37 
A sigla UPF, neste contexto, significa 
A) Unidades de Políticas Federativas.    D) Utilidade Pública Federal. 
B) Unidades Públicas Filantrópicas.    E) Utilidades Públicas Financeiras. 
C) Universidades de Políticas Filantrópicas. 
 

38 
Oscips são 
A) Organizações Civis Públicas de Políticas Sociais. 
B) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
C) Organizações de Caráter Institucional de Política Social. 
D) Organizações Socialistas Comunitárias de Políticas Sociais. 
E) Organizações Societárias das Comunidades Instituídas na Pobreza Social. 
 

39  
Criado em 1991, pelo Tratado de Assunção, possui mais de duas décadas de história, com registros de avanços 
e retrocessos, além de conflitos comerciais envolvendo seus dois integrantes mais prósperos. Trata-se do 
A) Aladi.  B) CAN.   C) Mercosul.  D) Nafta.  E) Unasul. 
 

40 
A invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990, em função de disputas no mercado petrolífero, deu início a um 
conflito envolvendo cerca de 30 países liderados pelos EUA contra o Iraque.  A batalha foi denominada “Guerra 
do Golfo” por se concentrar geograficamente na região do Golfo 
A) de Aden.  B) de Aqaba.  C) de Urabá.  D) Pérsico.  E) Zuiderzee.  



INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

2. Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não é 
permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido recolhimento de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que 
lhe foi fornecido, estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e 
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa conduta apenas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização da provas.

 - Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Processo Seletivo Simplificado 
nº 001/2012, sendo observados os seguintes aspectos:

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 
02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Processo Seletivo Simplificado no site www.consulplan.net.

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo 
recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao 
Processo Seletivo Simplificado.

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 
local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo 
coordenador da unidade.


