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Data: 01 de Abril de 2012.

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos 
- 12 questões Objetivas de Português 
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de 
Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de 
Respostas correspondente às questões Dissertativas. 
* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).  

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e 
legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza 
da resposta que dará à questão. 
* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de 
Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia 
as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
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AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 
PARTE I – Questões Objetivas Específicas 
 
01 - Referente ao Programa Brasil Sorridente é 
INCORRETO afirmar: 

A) O Brasil Sorridente constitui-se de uma série de 
medidas que têm como objetivo garantir as ações 
de promoção, prevenção e recuperação da saúde 
bucal dos brasileiros, entendendo que esta é 
fundamental para a saúde geral e qualidade de 
vida da população.  

B) Sua principal meta é a reorganização da prática e a 
qualificação das ações e serviços oferecidos, 
reunindo uma série de ações em saúde bucal 
voltada para os cidadãos de todas as idades, com 
ampliação do acesso ao tratamento odontológico 
gratuito aos brasileiros, por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

C) As Equipes de Saúde Bucal – ESB servem de 
referências para as CEO, que encaminham os 
casos que necessitam de tratamento especializado. 

D) Em 2004 houve a criação dos Centros de 
Especialidades Odontológicas – CEO que 
oferecem serviços especializados, como 
tratamento endodôntico (canal), atendimento a 
pacientes com necessidades especiais, cirurgia 
oral menor, periodontia (tratamento de gengiva) e 
diagnóstico bucal (com ênfase ao diagnóstico de 
câncer bucal), entre outros. Estes procedimentos 
permitem a salvação de muitos dentes que antes 
seriam extraídos.  

E) Para garantir o processo de educação em higiene 
bucal, o Ministério da Saúde passou a fornecer 
kits contendo escova de dentes e creme dental 
com flúor para que os municípios pudessem 
realizar atividades preventivas, feitas pelas 
auxiliares e técnicas em Saúde Bucal das ESB, nas 
Unidades Básicas de Saúde ou até mesmo em 
visitas domiciliares.  

 
02 - Feedback é uma comunicação a uma pessoa ou grupo 
no sentido de fornecer-lhes informação sobre como sua 
atuação está afetando outras pessoas. Ajuda o indivíduo ou 
grupo a melhorar o seu desempenho. Para que o processo 
de feedback seja útil, ele precisa ser, EXCETO:  

A) Descritivo (relato de um evento) ao invés de 
avaliativo, não julgar. 

B) Geral ao invés de Específico.  
C) Compatível com as necessidades de ambos: 

comunicador e receptor. 
D) Dirigidos para comportamentos possíveis de 

mudança.  
E) Solicitado ao invés de imposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 - Quanto à erupção dentária é INCORRETO afirmar: 
A) Os dentes decíduos começam sua formação por volta 

da sexta semana de vida embrionária e, a partir do 
sexto mês de vida extra-uterina, inicia-se o processo 
de erupção dentária, sendo os incisivos superiores os 
primeiros dentes a irromperem. Seguem a seqüência 
de erupção os incisivos laterais e centrais inferiores 
com um intervalo aproximado de dois meses. 

B) A primeira infância (de 0 a 36 meses de idade) é o 
período em que se dá a erupção dos dentes decíduos 
(“de leite”), caracterizando-a como a fase ideal para 
desenvolver condições que irão favorecer a saúde 
bucal dos indivíduos. 

C) Por volta dos 16 meses de vida aparecem os primeiros 
molares superiores e inferiores; os caninos inferiores e 
superiores irrompem aos 18 meses e 20 meses, 
respectivamente, e aos 27 meses erupcionam os 
segundos molares inferiores seguidos pelos segundos 
molares superiores, aos 29 meses.  

D) Aos 36 meses de vida, o processo de erupção da 
dentição decídua estará completo e as crianças terão 
20 dentes na boca, isto é, oito incisivos, quatro caninos 
e oito molares.  

E) Em muitas crianças, a erupção dos dentes decíduos é 
precedida pelo aumento da salivação e irritabilidade 
durante o dia. Nesta época, a criança pode intensificar 
o hábito de chupar o dedo ou de friccionar a gengiva, 
perder o apetite ou apresentar alterações gengivais. 

 
04 - As principais características das periodontites são, 
EXCETO: 

A) Tem formas localizadas e generalizadas. 
B) Na maioria dos casos, o paciente tem um aspecto 

periodontal saudável. 
C) A quantidade de placa bacteriana é incompatível com 

a severa destruição periodontal. 
D) Podem ser caracterizadas por uma tendência familiar. 
E) São de progressão bem lenta. 

 
05 - São objetivos gerais das ações educativas em saúde bucal, 
EXCETO: 

A) Ampliar conhecimentos, favorecendo a análise crítica 
e compreensão acerca dos fatores protetores e dos 
determinantes dos processos saúde–doença cárie, 
doenças da gengiva e câncer bucal, a fim de contribuir 
para a adoção das medidas individuais e coletivas de 
prevenção. 

B) Desenvolver competências e habilidades de pais e 
familiares para que favoreçam que as crianças 
desenvolvam hábitos de autocuidado para prevenção 
da cárie e doenças da gengiva. 

C) Instrumentalizar os escolares para a adoção de 
medidas de prevenção ao câncer de boca e outras 
doenças da boca. 

D) Instrumentalizar gestantes para os cuidados no pré-
natal e no primeiro ano de vida do bebê para a garantia 
da saúde bucal. 

E) Familiarizar as crianças com a clínica odontológica, 
visando reduzir sentimentos de ansiedade e medo com 
relação ao atendimento e ao processo de tratamento. 



 

 

06 - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais num 
ambiente odontológico deverá incluir etapas a seguir em que 
ordem? 

A) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação 
e controle; Avaliação dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores; Antecipação e reconhecimento dos 
riscos; Implantação de medidas de controle e 
avaliação de sua eficácia; Monitoramento da 
exposição aos riscos; Registro e divulgação dos 
dados.  

B) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação 
e controle; Antecipação e reconhecimento dos riscos; 
Monitoramento da exposição aos riscos; Avaliação 
dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 
Implantação de medidas de controle e avaliação de 
sua eficácia; Registro e divulgação dos dados.  

C) Antecipação e reconhecimento dos riscos; Avaliação 
dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 
Implantação de medidas de controle e avaliação de 
sua eficácia; Estabelecimento de prioridades e metas 
de avaliação e controle; Monitoramento da 
exposição aos riscos; Registro e divulgação dos 
dados.  

D) Antecipação e reconhecimento dos riscos; 
Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação 
e controle; Avaliação dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores; Implantação de medidas de controle e 
avaliação de sua eficácia; Monitoramento da 
exposição aos riscos; Registro e divulgação dos 
dados.  

E) Avaliação dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores; Implantação de medidas de controle e 
avaliação de sua eficácia; Monitoramento da 
exposição aos riscos; Registro e divulgação dos 
dados; Antecipação e reconhecimento dos riscos; 
Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação 
e controle. 

 
07 - Deus (1992) relaciona o instrumental endodôntico 
mínimo necessário para o atendimento de urgência, entre eles 
tem-se, EXCETO: 

A) Esculpidores e curetas de dentina. 
B) Sonda periodontal milimetrada; 
C) Aerossóis para teste de sensibilidade pulpar; 
D) Bastões de guta-percha (lamparina); 
E) Transiluminador de fibra ótica. 

 
08 - O Ministério da Saúde preconiza lembretes técnicos 
sobre uso de luvas na prática odontológica que inclui, 
EXCETO:  

A) Retirar as luvas imediatamente após o término do 
tratamento do paciente 

B) Não tocar na parte externa das luvas ao removê-las 
C) Lavar as mãos assim que retirar as luvas 
D) As luvas não protegem de perfurações de agulhas, 

mas está comprovado que elas podem diminuir a 
penetração de sangue em até 50% de seu volume  

E) Uso de dois pares de luvas é formalmente 
contraindicado em qualquer situação, pois a fricção 
de uma com a outra pode danificar as mesmas 

09 - Os princípios que devem ser considerados no 
desenvolvimento da estratégia de saúde da família na 
saúde bucal são, EXCETO: 

A) Busca construir novos processos de trabalho 
voltados às famílias, valorizando a 
intersetorialidade e o controle social 

B) O reconhecimento do território, a identificação 
das famílias de risco, a apropriação das condições 
socioculturais, dos costumes e da experiência 
histórica da comunidade social local possibilitam 
a compreensão da causalidade das doenças e a 
proposição, de maneira multidisciplinar e 
multiprofissional, da atenção adequada à 
comunidade 

C) O PSF é uma estratégia para a organização da 
atenção básica que tem por objetivo a 
implementação da vigilância à saúde, por meio de 
um conjunto de ações individuais e não-coletivas, 
voltadas para a promoção, prevenção e tratamento 
dos agravos a saúde 

D) A habilidade no manejo de situações clínicas: o 
profissional de saúde da família deve ser 
capacitado para responder a situações mais 
frequentes que afetam a saúde da população 

E) O atendimento deve ser resolutivo, no âmbito da 
competência da Unidade de Saúde, especialmente 
quando se tratar de situações clínicas frequentes 

 
10 - Como parâmetro geral, cada unidade de assistência (1 
cadeira + equipo) utiliza cerca de: 

A) 15m2 de área física. 
B) 18m2 de área física. 
C) 20m2 de área física. 
D) 5m2 de área física. 
E) 10m2 de área física. 

 
11 - Nas Posições do Operador e do Instrumentador a 
distância entre os olhos e o ponto de trabalho deve ser tal 
que, EXCETO: 

A) Evite inclinação da coluna vertebral levando a 
fadiga, desvios de coluna ou obstrução do foco 
luminoso perpendicular à cadeira odontológica; 

B) A harmonia entre a altura da cabeça do paciente e 
a posição do operador deve ser tal que exista uma 
distância focal em torno de 17 a 20 cm. 

C) Evite a inalação de gotículas do "spray" da turbina 
de alta rotação; 

D) Dificulte a projeção de corpos estranhos oriundos 
do ato operatório aos olhos, mesmo que 
protegidos por óculos; 

E) Evite manobras amplas de mãos e braços, que 
dificultem o trabalho ou que possam causar danos 
a articulações e músculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 - A troca de instrumentos é um processo que deve ser 
coordenado e livre de improvisações. Desta forma é 
CORRETO afirmar que: 

A) O operador recebe o instrumento nos dedos de sua 
mão direita. O auxiliar entrega-o e recebe-o com 
os dedos de sua mão esquerda.  

B) O operador recebe o instrumento nos dedos de sua 
mão esquerda. O auxiliar entrega-o e recebe-o 
com os dedos de sua mão direita.  

C) O operador recebe o instrumento nos dedos de sua 
mão direita. O auxiliar entrega-o e recebe-o com 
os dedos de sua mão direita.  

D) O operador recebe o instrumento nos dedos de sua 
mão esquerda. O auxiliar entrega-o e recebe-o 
com os dedos de sua mão esquerda.  

E) O operador recebe o instrumento nos dedos de 
qualquer mão e o auxiliar recebe também com 
qualquer mão, seguindo se o operador é destro ou 
não.  

 
13 - São funções para ACDs, EXCETO: 

A) Instrumenta o Cirurgião-Dentista e o Técnico em 
Higiene Dental junto à cadeira operatória. 

B) Confecciona modelos em gesso. 
C) Realiza teste de vitalidade pulpar. 
D) Procede a limpeza e a antissepsia do campo 

operatório, antes e após os atos cirúrgicos. 
E) Revela e monta radiografias intra-orais. 

 
14 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o SUS 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
artigo 198 da Constituição Federal de 1988, e devem 
seguir a princípios organizativos e doutrinários, que inclui, 
EXCETO: 

A) Integralidade de assistência, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

B) Equidade. 
C) Conjugação dos recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios na 
prestação de serviços de assistência à saúde da 
população. 

D) Centralização político-administrativa com direção 
única na esfera de governo. 

E) Participação da comunidade. 
 
15 - Quando escovamos os dentes com dentifrício 
fluoretado, a concentração de fluoreto na saliva aumenta, 
permanecendo alta por: 

A) 10 a 30 minutos. 
B) 2 a 4 horas. 
C) 5 a 10 minutos. 
D) 5 a 10 horas. 
E) 1 a 2 horas. 

 
 
 
 
 

16 - São características do CPO (contagem de dentes 
cariados, perdidos e obturados), EXCETO: 

A) O CPO dá pesos diferentes aos componentes e 
contempla a subjetividade. 

B) Bom para monitoramento global de cárie dentária 
em populações. 

C) Apresenta boa capacidade de detecção de 
desigualdades sociais, mesmo utilizando seu valor 
bruto. 

D) O CPO é um índice de doença. 
E) O CPO perde poder discriminatório com o avanço 

da idade. 
 
17 - A Difteria trata-se de uma infecção bacteriana causada 
pelo Corynebacterium diphtheriae, de transmissão direta 
(contato com pele lesionada) ou indireta (pelo ar). Seu 
período médio de incubação é de um a seis dias. Sua 
sobrevida extracorpórea permanece entre 12 e 16 horas 
após semeadura de material clínico. O período de 
transmissão bacteriana é de: 

A) 1 semana; ou raramente, de 2 semanas. 
B) 4 semanas; ou raramente, de 8 semanas. 
C) 3 dia; ou raramente, de 1 semana. 
D) 2 semanas; ou raramente, de 4 semanas. 
E) 3 semanas; ou raramente, de 6 semanas. 

 
18 - Estão entre os principais fatores de risco da má 
oclusão, EXCETO: 

A) Hereditariedade (padrões de crescimento 
dentofacial, tamanho dos dentes, potência da 
musculatura facial). 

B) Enfermidades sistêmicas (distúrbios endócrinos, 
síndromes) e/ou enfermidades locais (obstrução 
nasal, tumores, doença periodontal, perdas ósseas 
e migrações, e cárie dentária). 

C) Agentes físicos (extração prematura de dentes 
permanentes, natureza da alimentação ou função 
mastigatória aumentadas pelas técnicas de cocção, 
uso de talheres, alimentos processados e refinados, 
incluindo a presença ou ausência de alimentação 
dura, seca e fibrosa). 

D) Traumatismo pré e pós-natais. 
E) Deficiências nutricionais e má nutrição. 

 
19 - São regras para a higiene bucal pacientes especiais, 
EXCETO: 

A) Colocar pouco creme dental na escova dental. 
B) Utilizar escovas dentais médias a grande. 
C) Introduzir alimentos adstringentes na dieta, como 

cenouras cruas, maças, rabanetes, talo de salsão, 
erva doce, etc. 

D) Massagear as gengivas com gaze umedecida em 
pacientes que não mastigam, para remover restos 
alimentares, matéria alba e placa bacteriana, 
combatendo a inflamação e o sangramento 
gengival. 

E) Escovar, sempre que possível, todas as faces dos 
dentes. 

 
 
 



 

 

20 - Papilas Linguais são projeções do cório, 
abundantemente distribuídas nos 2/3 anteriores da língua, 
dando a essa região uma aspereza característica. Os tipos 
de papilas são, EXCETO:  

A) Verticais 
B) Valadas 
C) Fungiformes 
D) Filiformes 
E) Simples 

 
21 - Na tipologia dos desenhos de investigação 
epidemiológica, são dos tipos operativos individualizados, 
EXCETO: 

A) Inquéritos ou surveys. 
B) Estudos prospectivos (coortes). 
C) Estudos de tendências. 
D) Estudos retrospectivos (caso-controle). 
E) Ensaios clínicos. 

 
22 - Denomina-se História Natural da Doença (HND), um 
conjunto de processos interativos, compreendendo “as 
inter-relações do agente, do suscetível (hospedeiro) e do 
meio ambiente que afetam o processo global e seu 
desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o 
estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer 
outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, 
até as alterações que levam a um defeito, invalidez, 
recuperação ou morte”. (Leavell  & Clark, 1976). Esta 
interação preliminar dos fatores relacionados com o 
agente, o hospedeiro e o meio ambiente na produção da 
doença é denominada? 

A) Período de patogênese. 
B) Período de pré-inicial. 
C) Período de pré-patogênese. 
D) Período de bruto. 
E) Período de essencial. 

 
23 - Segundo o Código de Ética de Odontologia, Art 3º. 
Constituem direitos fundamentais dos profissionais 
inscritos, segundo atribuições específicas, EXCETO: 

A) Resguardar o segredo profissional. 
B) Contratar serviços profissionais de acordo com os 

preceitos do código de ética. 
C) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito 

público ou privado onde as condições de trabalho 
não sejam dignas, seguras e salubres. 

D) Direito de renunciar ao atendimento do paciente, 
durante o tratamento, quando da constatação de 
fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o 
bom relacionamento com o paciente ou o pleno 
desempenho profissional. Nestes casos tem o 
profissional o dever de comunicar previamente ao 
paciente ou seu responsável legal, assegurando-se 
da continuidade do tratamento e fornecendo todas 
as informações necessárias ao cirurgião-dentista 
que lhe suceder. 

E) Manter atualizados os conhecimentos 
profissionais, técnico-científicos e culturais, 
necessários ao pleno desempenho do exercício 
profissional. 

 

24 - As ações de saúde bucal na estratégia de saúde da 
família devem expressar os princípios e as diretrizes do 
SUS e apresentar as seguintes características operacionais, 
EXCETO: 

A) Adscrição da população sob a responsabilidade da 
unidade básica de saúde da família. 

B) Integralidade da assistência prestada à população 
adscrita. 

C) Articulação da referência e contrarreferência aos 
serviços de maior complexidade do Sistema Único 
de Saúde. 

D) Definição da família como núcleo central de 
abordagem. 

E) Caráter não substitutivo das práticas tradicionais 
exercidas nas unidades básicas de saúde. 

 
PARTE II – Português  
 

Texto 1 
 

As comunicações na Terra podem ser afetadas nesta quinta-
feira (8) por uma tempestade solar que deve chegar ao planeta 
por volta das 15h25 no horário de Brasília. O Observatório de 
Relações Terrestres (Stereo) e o Observatório Solar e 
Heliosférico (Soho), as duas principais missões da Nasa que 
estudam o Sol, detectaram duas enormes labaredas solares 
que irromperam no espaço na terça-feira (6). 
Como consequência do aumento dos níveis de radiação 
recebidos podem ser registrados problemas na rede de 
provisão elétrica nas rádios de alta frequência e nos 
dispositivos GPS. Os analistas calculam que o efeito da 
tempestade solar poderia se estender durante três dias, mas 
terá especial impacto nas próximas 24 horas. Em seu trajeto, a 
tempestade eletromagnética passará por várias naves da Nasa 
como Messenger, que estuda Mercúrio, o telescópio Spitzer e 
Stereo-B. A Nasa afirma que não teme por suas naves. 
O Sol passa por ciclos regulares de atividade e a cada 11 anos 
aproximadamente acontece um pico máximo na atividade 
quando costumam acontecer tempestades que às vezes 
atravessam o campo magnético da Terra. As labaredas se 
originaram em uma região ativa chamada AR 1429, que 
aumentou sua atividade nos últimos dias. A primeira erupção, 
que foi catalogada como a maior deste ciclo de atividade solar 
e a segunda maior detectada desde 2006, viaja a mais de 2 mil 
quilômetros por segundo enquanto a segunda, um pouco mais 
lenta, cerca de 1.770 quilômetros por segundo. 
 
25 - O tema central do texto é: 

A) Os efeitos sofridos pela Terra após uma tempestade 
celeste. 

B) As possíveis consequências de uma tempestade solar 
nas comunicações na Terra. 

C) Os efeitos da radiação solar na freqüência dos 
dispositivos de GPS 

D) Como uma tempestade solar alterou os níveis de 
radiação e afetou os sistemas de comunicação na 
Terra. 

E) Os efeitos dos movimentos das labaredas solares na 
radiação. 

 
 
 



 

 

26 - É sinônimo de ‘irromperam’ no sentido em que foi 
empregado no texto: 

A) Queimaram 
B) Suspenderam 
C) Caíram 
D) Incineraram 
E) Surgiram 

 
27 - Segundo o texto, o problema causado pelas tempestades 
solares: 

A) Depende de fatores externos 
B) Está se alastrando em torno da atmosfera terrestre 
C) É causado pelo excesso de radiação inserida no Sol 

pela Terra. 
D) É uma possibilidade 
E) Não foi devidamente comprovado cientificamente. 

 
28 - Assinale a alternativa em que as mudanças ocorridas 
NÃO comprometeram a correção gramatical nem o sentido 
do enunciado no texto: 

A) O Observatório de Relações Terrestres (Stereo) e o 
Observatório Solar e Heliosférico (Soho) detectaram 
duas enormes labaredas solares que irromperam no 
espaço na terça-feira (6). 

B) Como consequência do aumento dos níveis de 
radiação percebido pode ser registrado problemas na 
rede de provisão elétrica nas rádios de alta frequência 
e nos dispositivos GPS. 

C) Os analistas calculam que o efeito da tempestade solar 
poderá se estender durante três dias, mas terá especial 
impacto nas próximas 24 horas. 

D) O Sol passa por ciclos regulares de atividade e a cada 
11 anos aproximadamente acontece um pico máximo 
na atividade quando  acontecem tempestades que 
atravessam o campo magnético da Terra. 

E) A primeira erupção, que foi catalogada como a maior 
deste ciclo de atividade solar e a segunda maior 
detectada desde 2006, viajam a mais de 2 mil 
quilômetros por segundo enquanto a segunda, um 
pouco mais lenta, cerca de 1.770 quilômetros por 
segundo. 

 
TEXTO 2 

 

CHOVE. É dia de Natal.  
Lá para o Norte é melhor:  
Há a neve que faz mal,  
E o frio que é ainda pior.  
 

E toda a gente é contente  
Porque é dia de o ficar.  
Chove no Natal presente. 
Antes isso que nevar.  
 

Pois apesar de ser esse  
O Natal da convenção,   
Quando o corpo me arrefece  
Tenho frio e Natal não.  
 

Deixo sentir a quem quadra  
E o Natal de quem o fez,  
Pois se escrevo ainda outra quadra  
Fico gelado dos pés. 

Fernando Pessoa 

29 - A partir da leitura do poema e da estrofe 
‘Pois apesar de ser esse  
O Natal da convenção,   
Quando o corpo me arrefece  
Tenho frio e Natal não.’  

É correto afirmar que: 
A) O eu poético afirma que o Natal só é completo se 

houver frio. 
B) Que em um Natal convencional é necessário pelo 

menos que se finja sentir frio. 
C) Que o eu poético não sente alegria no Natal. 
D) Que o eu lírico considera o Natal a melhor época do 

ano. 
E) Que o Natal é época de paz. 

 
30 - O poeta tem uma intenção ao empregar a palavra 
‘presente’ na estrofe: 

‘E toda a gente é contente  
Porque é dia de o ficar.  
Chove no Natal presente.’  

Em qual das alternativas abaixo está revelada essa intenção? 
A) Fazer do vocábulo ‘presente’ uma metáfora do próprio 

Natal. 
B) Substituir por um substantivo o adjetivo ‘contente’. 
C) Criar uma imagem poética para o fim do Natal. 
D) Criar ambiguidade entre presente se referindo ao 

tempo e se referindo aos objetos dados em razão da 
festa. 

E) Gerar no texto a ideia de que o Natal só tem 
significado com presentes. 

 
31 - Em qual dos trechos deveria ter sido empregado o acento 
grave devido à ocorrência de crase? 

A) “Após novo vazamento de petróleo nesta quinta-feira, 
empresa solicitou à ANP suspensão das atividades 
para realizar estudos geológicos na região do 
vazamento.” 

B) “Indagado se havia recebido um aparelho de rádio 
para conversas exclusivas com Cachoeira, 
Demóstenes pediu licença para ter uma conversa 
reservada com seu advogado antes de responder a 
pergunta.” 

C) “O vazamento de petróleo no Campo de Frade, na 
Bacia de Campos, começou no dia 7 de novembro de 
2011, mas só foi comunicado às autoridades cinco 
dias depois.” 

D) “Cinco minutos depois, disse à reportagem que, por 
recomendação do advogado, não faria declarações 
sobre o assunto.” 

E) “Paola de Orleans e Bragança Sapieha eTinko 
Czetwertynski - casamento às escondidas.” 

 

 



 

 

32 - Uma palavra do texto teve seu acento gráfico 
propositalmente omitido. Qual foi? 

A) A paroxítona ‘álcool’. 
B) a proparoxítona ‘política’ 
C) o estrangeirismo ‘cráck’. 
D) A paroxítona terminada em ‘o’, ‘fúmo’. 
E) A oxítona ‘drogás’. 

 
33 - O vocábulo ‘drogas’, no texto: 

A) Tem sentido negativo e se desdobra em nos outros 
vocábulos numa intenção proposital do autor ao 
querer mostrar ‘´política’ como algo negativo. 

B) É um alerta pra que nem tudo o que é considerado 
droga realmente é. 

C) Estabelece uma relação de sentido apenas com 
‘crack’. 

D) Não foi diretamente nem semanticamente referente 
a fumo e política. 

E) Na verdade está apenas para ilustrar, pois a palavra 
principal do texto é ‘política’ que serve de mote 
para a crítica feita pelo autor. 

 
34 - Em qual dos trechos a vírgula deveria ter sido 
empregada e não foi? 

A) A Páscoa, maior e mais importante festa do 
Cristianismo, celebra a Ressurreição de Jesus 
depois da Crucificação. 

B) A felicidade proclamada pela Páscoa cristã culmina 
na vitória definitiva da vida sobre a morte, do bem 
sobre o mal, da felicidade sobre a tristeza. 

C) A Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec 
não possui nenhuma espécie de culto a simbologias 
ou ritos. 

D) Como todos os cristãos tradicionais, os evangélicos 
dão grande importância à semana chamada Santa. 

E) A Páscoa judaica (do hebraico Pessach = passagem) 
remete a fatos ocorridos há cerca de três mil e 
trezentos anos atrás. 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 - Utilizando-se do humor, o autor aborda um tipo de 
erro de concordância em relação à norma padrão. Qual é 
ele? 

A) Não se estabelece concordância entre o verbo e o 
sujeito da oração com o qual ele se relaciona. 

B) Não houve concordância entre termos de gêneros 
diferentes. 

C) Não se modificou o número do substantivo com o 
qual se estabeleceu uma relação de gradação. 

D) O adjetivo não se flexionou ao modificar nomes 
próprios. 

E) Os termos envolvidos no discurso não concordaram 
em gênero e número entre si. 

 
36 - Em qual das imagens está um erro de concordância? 

A)  

B)   

C)  
 

D)  

E)  
 
 



 

 

PARTE III – Questões Dissertativas Específicas 
 
37 - No Plano de Reorganização das Ações de Saúde Bucal 
na Atenção Básica, a relação de equipe de saúde bucal – ESB 
– por equipe de saúde da família basear-se-á nos seguintes 
parâmetros: Cada ESB deverá atender, em média, _____ 
habitantes. Nos municípios com população inferior a _____ 
habitantes, deverá ser implantada uma ESB para uma ou duas 
equipes de saúde da família implantadas ou em processo de 
implantação; e nos municípios com população superior a 
_____ habitantes, deverá ser implantada uma ESB para cada 
duas equipes de saúde da família implantadas ou em processo 
de implantação. 
O número que preenche CORRETAMENTE as lacunas é? 
R: __________________________________________ 
 
38 - A aplicação tópica de flúor (ATF) visa à prevenção e 
controle da cárie, através da utilização de produtos fluorados 
(soluções para bochechos, gel-fluoretado e verniz fluoretado), 
em ações coletivas. 
Para instituir a ATF recomenda-se levar em consideração a 
situação epidemiológica (risco) de diferentes grupos 
populacionais do local onde a ação será realizada. A 
utilização de ATF com abrangência universal é recomendada 
para populações nas quais se constate uma ou mais das 
situações estabelecidas. Uma delas é a exposição à água de 
abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor, 
sendo este valor de até quantos ppm F? 
R: __________________________________________ 
 
39 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece 
uma meta inicial a ser alcançada nos países de no máximo 
3,0 de CPO-D, segundo a escala de severidade quanto à 
prevalência da cárie da própria OMS, está é uma meta de 
que prevalência? 
R: __________________________________________ 
 
40 - O dente é formado por quatro camadas diferentes. Que 
camada está ilustrada na figura apontada pela letra “A”? 
 
 
 
 
 
 
 
R: __________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




