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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
GRAVATAÍ – IPAG – RS  
 
CONCURSO PÚBLICO                                                                 MATUTINO – 11/03/2012 
          
NÍVEL SUPERIOR 
 
PROVA OBJETIVA – ODONTÓLOGO AUDITOR       
  
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se 
inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do 
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de 
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 40 questões, com 5 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com 
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou 
rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão 
ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer 
nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a 
realização da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu 
início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 
1 hora e 30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta 
preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para 
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos 
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente 
lacrado.   
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – ODONTÓLOGO AUDITOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leia atentamente o texto 1 que serve de base para as questões 01 a 03. 
 
CRACK AVANÇA NA CLASSE MÉDIA E ENTRA NA AGENDA POLÍTICA 
Devastador como nenhuma outra droga no Brasil, ele se espalha pelo país e demanda ações mais 
contundentes das autoridades 
 
A tragédia do crack não é nova para o Brasil. Há anos, o país convive com o drama de violência e morte. Novo e 
oportuno, contudo, é o fato de a elite política do país, enfim, reconhecer a emergência do problema. No último 
dia 31, em seu primeiro discurso como presidente eleita, Dilma Rousseff disse que o governo não deveria 
descansar enquanto "reinar o crack e as cracolândias". Poderia ter falado genericamente "drogas", mas referiu-
se especificamente ao "crack". Não foi à toa. Estima-se que no mínimo 600.000 pessoas sejam dependentes da 
droga no país - variante devastadora da cocaína que, como nenhuma outra, mata 30% de seus usuários no 
prazo máximo de cinco anos. 
A praga do crack nasceu e grassou entre os miseráveis, a tal ponto que "cracolândia" virou sinônimo de "local 
onde pobres consomem sua droga". É mais do que tempo de rever esse conceito. Pesquisa da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo divulgada em 2009 constatou que o crack avança rapidamente entre os mais 
abastados: o crescimento entre pessoas com renda superior a vinte salários mínimos foi de 139,5%. Além dos 
números, os dramas pessoais confirmam que a química do crack corrói toda a sociedade. Nas clínicas 
particulares, que custam aos viciados que tentam se livrar da cruz alucinógena milhares de reais ao mês, 
multiplicam-se universitários, empresários, professores, militares. Todos estão reunidos pelo mesmo mal e 
almejam idêntico objetivo: tirar a pedra do meio do caminho de suas vidas. 
(…) Embora tardias, duas pesquisas em andamento na esfera do governo federal explicitam a preocupação das 
autoridades com a questão. Uma, a cargo do Ministério da Saúde, vai traçar o perfil do usuário de crack. Outra, 
nas mãos da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), pretende determinar padrões de consumo, barreiras para 
o tratamento e histórico social e médico de 22.000 usuários - que farão testes de HIV, hepatites (B e C) e 
tuberculose. Paulina Duarte, secretária adjunta da Senad e responsável técnica pelo estudo, acredita que será a 
maior pesquisa já realizada no mundo sobre o crack. "Um estudo dessa magnitude vai produzir um banco de 
dados gigantesco", diz. 
O levantamento pode ser um esforço hercúleo, mas não escapa das críticas dos especialistas. Ronaldo 
Laranjeira, psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria, diz que o governo deveria substituir pesquisas por 
ações. "Há doze anos, a comunidade científica aponta que o crack é uma droga diferente. Para que gastar 
dinheiro com um grande levantamento quando o que precisamos é de ação e de propostas?", questiona. O 
governo contra-ataca. Lembra que, em maio, lançou o Plano Integrado para Enfrentamento do Crack e outras 
drogas, com investimento estimado em 410 milhões de reais em pesquisa, prevenção, combate e tratamento. 
(…) "Comparado a outras drogas, o crack é sem dúvida a mais nefasta, porque produz rapidamente a 
dependência: sob a compulsão pela substância, o usuário desenvolve comportamentos de risco, que podem 
chegar à atividade criminosa e à prostituição", diz Solange Nappo, da Unifesp. Pablo Roig, psiquiatra e dono de 
uma clínica de tratamento de dependentes químicos, acrescenta que a dependência chega a tal ponto que "o 
usuário perde a capacidade de decidir se usará ou não a droga". 
A mancha do crack se espalha entre usuários de drogas devido a uma combinação de acesso econômico e 
potência química. Jairo Werner, psiquiatra da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro, chama a atenção para a relação "custo-efeito" da droga. "A relação entre preço e efeito faz do 
crack uma droga muito popular, de fácil acesso", diz. (…) Começam, então, as mudanças de comportamento. 
Além de graves consequências para a saúde, a droga provoca no dependente atitudes violentas. "Ele fica 
alterado, inquieto, irritado e, em geral, passa a se envolver com a criminalidade como nenhum outro usuário de 
drogas", diz Laranjeira, da Associação Brasileira de Psiquiatria. "A única prioridade é a droga: a saúde, a família, 
o trabalho e os amigos ficam de lado. É uma mudança total no esquema de vida e estrutura de valores", 
acrescenta Roig. 
Estimativas americanas apontam que, a cada dólar gasto no combate às drogas, a sociedade economiza até 
sete dólares em despesas com hospitais, segurança pública e acidentes de carros, entre outros. No caso 
devastador do crack, fica evidente que a cruzada antidroga pode economizar ainda mais vidas. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/crack-avanca-na-classe-media-e-entra-na-agenda-politica  (acessado 
em 06/02/2012) 

 
01. Em relação às inferências a respeito do texto, marque V para Verdadeiro ou F para Falso e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
(  ) O governo pretende iniciar a maior pesquisa já realizada sobre o uso do crack com o intuito de 
instigar, embora tardiamente, uma ação enérgica por parte da elite política do país. 
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(  ) O psiquiatra Ronaldo Laranjeira afirma que essas pesquisas podem constituir desperdício de 
recursos e tempo já que, há 12 anos, a comunidade científica alerta que o crack e as outras substâncias 
entorpecentes são análogas. 
(  ) Porque nas clínicas particulares há um crescente aumento de internações, conclui-se que o vício se 
alastra em todas as esferas da sociedade, destruindo-a progressivamente.  
a) V, V, V. 
b) V, V, F. 
c) F, F, V. 
d) F, V, V. 
e) F, V, F.   
 
02. Em qual das alternativas abaixo mantém-se a coerência semântica em relação ao texto e o respeito às 
regras gramaticais na reescrita do trecho: “A tragédia do crack não é nova para o Brasil. Há anos, o país 
convive com o drama de violência e morte. Novo e oportuno, contudo, é o fato de a elite política do país, 
enfim, reconhecer a emergência do problema.” (l.1)? 
a) Há tempos o Brasil subestima o incômodo da violência e da morte como consequências da convivência com o 
crack, culminando na calamidade pública reconhecida pelo governo, enfim… 
b) A elite política do país, após anos imersa na dura realidade do crack, da violência e da morte, convence-se da 
seriedade do problema que a sociedade enfrenta. 
c) A elite política do país que, há tempos, é afligido pelo quadro de violência e morte causado pelo crack admite, 
finalmente, a seriedade do problema. 
d) A tragédia do crack assola a sociedade brasileira, com a violência e a morte há muito tempo. Somente agora 
entretanto, o governo, admite a gravidade da situação. 
e) A violência e a morte, impostas à sociedade brasileira em razão do crack, leva a alite política do país a tomar 
uma firme posição para combatê-la.   
 
03. Em: “Não foi à toa”(l.5), ocorre o uso do acento grave. Assinale a alternativa em que o uso da crase 
está INCORRETO nas frases que foram adaptadas do texto. 
a) O crack avança rapidamente em direção às classes mais ricas. 
b) O dependente químico desenvolve comportamentos de risco e pode ficar à margem da sociedade. 
c) Às pedras, no meio do caminho de suas vidas, eles dirão: “Basta!”. 
d) Esta droga é a mais nefasta quando comparada às outras. 
e) A relação custo-efeito da droga leva o crack à pessoas de toda a sorte com facilidade. 
 
Texto 02 
Leia atentamente o fragmento de texto abaixo para responder as questões 04 a 06. 
“(…).Essa mudança gigantesca está sendo movida por três fatores simultâneos: a melhor distribuição de renda 
regional, o crescimento da economia e a escolarização da população, que está causando uma espécie de 
revolução cultural. A questão regional é fácil de entender. Com o aumento de renda no Nordeste, secou a fonte 
de fornecimento de empregadas baratas. As meninas que antes vinham trabalhar em casas de família no 
Sudeste podem, agora, trabalhar com famílias de classe média de sua região ou arrumar outro tipo de emprego, 
sem migrar. O crescimento da economia, por sua vez, fez com que as moças que trabalham de empregada no 
Sudeste tenham alternativas de emprego e carreira. Podem escolher entre o trabalho doméstico e as atividades 
que pagam melhor ou oferecem mais horizontes. Por fim, a revolução cultural: tendo ido à escola, as jovens 
brasileiras simplesmente não querem mais trabalhar na casa dos outros, um fenômeno que já ocorreu em outros 
países. O trabalho doméstico carrega um estigma social e uma intrínseca falta de expectativas profissionais, 
problemas difíceis de compensar com mero aumento de salário. Quem pode escolher prefere não trabalhar na 
casa alheia, mesmo que seja para ganhar menos. (…)” 

Disponível em http://revistaepoca.globo.com/vida/noticia/2012/01/por-que-empregada-sumiu-trecho.html (adaptado, acesso em 
26/01/12) 

04. Julgue as proposições abaixo: 
I – Em  “Com o aumento de renda no Nordeste, secou a fonte de fornecimento de empregadas 
baratas.”(l.3), se substituirmos a expressão sublinhada por “Consoante o”, permanecem inalterados o 
sentido do texto e a obediência às normas gramaticais. 
II – Se trocarmos “ antes vinham”(l.4) pelo verbo “vir” conjugado no futuro do pretérito, em concordância 
com o sujeito da oração, preservamos a coerência textual. 
III – Em “As meninas que antes vinham trabalhar em casas de família no Sudeste podem, agora, trabalhar 
com famílias de classe média de sua região ou arrumar outro tipo de emprego, sem migrar.”(l.4), a 
oração sublinhada é Subordinada Adjetiva Restritiva. 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) proposição(ões): 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) II, apenas. 
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d) II e III, apenas. 
e) III, apenas. 
 
05. As palavras “estigma” e “intrínseca”(l.11) significam, no texto, respectivamente: 
a) Cicatriz; imutável. 
b) Preconceito; congênita. 
c) Carga; inegável. 
d) Mancha; irrevogável. 
e) Marca; inerente. 
 
06. “Por fim, a revolução cultural: tendo ido à escola, as jovens brasileiras simplesmente não querem 
mais trabalhar na casa dos outros, (…)”(l.8). A oração sublinhada é Subordinada: 
a) Adverbial Causal Reduzida. 
b) Adjetiva Explicativa. 
c) Adverbial Final Reduzida. 
d) Substantiva Apositiva. 
e) Adverbial Temporal Reduzida. 
 
07. Em qual das alternativas abaixo todas as palavras estão escritas corretamente? 
a) Égide, herege, metereologia, rubrica. 
b) Excelso, excesso, vicissitude, supersticioso. 
c) Disenteria, displicente, silvícola, névoa. 
d) Rijeza, reveses, baliza, marqueza. 
e) Gibi, abençoe, submissão, penincilina. 
 
A tirinha a seguir servirá de base para as questões 08 e 09. 
 

                                                 
Disponível em http://infinitosmomentos.wordpress.com/2008/02/26/a-importancia-do-dedo-indicador/ (acessado em 26/01/12) 

 
08. A função sintática da palavra “indicador”, no primeiro quadrinho é: 
a) Núcleo do Objeto Direto. 
b) Objeto Indireto. 
c) Complemento Nominal. 
d) Predicativo do Sujeito. 
e) Adjunto Adnominal.     
 
09. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) No terceiro quadrinho, a expressão “Aaaaah!...” é uma frase sem unidade sintática. 
b) O sentido atribuído pela personagem para “indicador” no primeiro quadrinho é transferido conotativamente 
para a mesma palavra, no último quadro.    
c) A construção “de que tanto se fala” está incorreta em relação à norma culta. 
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d) O sujeito da frase do primeiro quadrinho é indeterminado. 
e) No segundo quadro, “e” é conjunção coordenada alternativa. 
 
10. Sobre Memorando, de acordo com o Manual de Redação Oficial, é CORRETO afirmar: 
a) É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de órgãos diferentes. 
b) Sua principal característica é a agilidade. Por isso, a tramitação deve pautar-se pela rapidez e simplicidade de 
procedimentos burocráticos. 
c) Quanto à forma, segue o modelo do padrão ofício, sem nenhuma diferença. 
d) Tem como finalidade básica propor e/ou relembrar alguma medida ao destinatário, que deve estar sempre em 
nível hierárquico diferente. 
e) É toda comunicação oficial expedida por meio de telegrafia. Por ser dispendiosa, deve limitar-se apenas às 
situações em que não seja possível o uso de correio eletrônico ou fax e deve pautar-se pela concisão. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
11. Conforme a Lei Municipal nº 1.493/96, o aposentado por invalidez, enquanto não completar 55 
(cinquenta e cinco) anos de idade, será obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a 
exame médico, a cada: 
a) 6 (seis) meses. 
b) 1 (um) ano. 
c) 2 (dois) anos. 
d) 3 (três) anos. 
e) 4 (quatro) anos. 
 
12. Mediante processo de seleção, e a critério da Administração, poderão ser concedidas bolsas de 
estudos a servidores efetivos do Serviço Público Municipal, representadas por auxílios pecuniários 
destinados a custear, total ou parcialmente, as despesas e encargos em cursos de aperfeiçoamento e 
especialização profissionais, junto a órgãos públicos ou entidades credenciados pela Administração, 
observados os seguintes itens, EXCETO: 
a) Os cursos deverão ter conteúdos programáticos idênticos aos cargos ou funções exercidos pelos servidores 
beneficiados. 
b) As bolsas de estudo somente poderão ser concedidas a servidores que têm pelo menos três anos de 
exercício efetivo no Serviço Público Municipal. 
c) As bolsas de estudos terão caráter eminentemente temporário e precário, não se incorporando ou sendo 
consideradas para quaisquer fins e efeitos na remuneração dos servidores, e poderão ser suprimidas, reduzidas 
ou canceladas a qualquer tempo ou título pela Administração, a seu exclusivo critério, sem ensejar qualquer 
direito ou indenização. 
d) Preferirão aos demais aqueles servidores que, comprovadamente, não possuírem recursos  próprios 
suficientes para o custeio integral desses cursos. 
e) O servidor deverá ter 100% (cem por cento) de presença nas aulas. 
 
13. As funções gratificadas são aquelas que, para atender encargos de maior grau de responsabilidade 
ou maior grau de dificuldade ou dedicação, em razão da função ou das atribuições cometidas, e pela 
natureza da fidúcia inerente à função, têm caráter provisório quanto ao exercício e precário quanto ao 
desempenho, sendo de livre nomeação e exoneração. Com relação às funções gratificadas, julgue as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
I – Somente serão providos ou designados os servidores efetivos do Quadro Permanente. 
II – Poderão ser atribuídos aos servidores não efetivos até um quarto das funções gratificadas, 
instituídas em Lei. 
III – Poderá dar-se o respectivo provimento ou designação com servidores públicos cedidos ao Município 
por órgãos ou entidades dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, sem prejuízo 
de seus estipêndios de origem. 
a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente a assertiva III está correta. 
c) Somente as assertivas I e III está correta. 
d) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
e) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
 
14. Com base na Lei nº 681, de 26 de dezembro de 1991, que institui o regime jurídico único dos 
servidores públicos do Município de Gravataí - RS e dá outras providências, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Entre duas jornadas diárias de trabalho deverá haver, sempre, um intervalo mínimo de doze horas para 
repouso e alimentação dos servidores, salvo as exceções legais. 
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b) No curso de cada jornada diária de trabalho superior a seis horas, deverá haver um intervalo mínimo de uma 
hora e máximo de três horas, consoante o regulamento o estabelecer, igualmente para descanso e alimentação 
do servidor. 
c) O servidor tem direito a repouso semanal, em um dia de cada semana, preferencialmente aos sábados, sem 
prejuízo da remuneração a que fizer jus. 
d) No curso de cada jornada diária de trabalho superior a seis horas, em cada turno de quatro horas, deverá 
haver um intervalo de quinze minutos para lanche do servidor, segundo dispor o regulamento. 
e) Os intervalos, com exceção dos destinados ao lanche, não serão considerados como tempo de serviço a 
disposição da Administração, ainda que durante os mesmos o servidor permaneça no local de trabalho. 
 
15. Aduz a Lei nº 681, de 26 de dezembro de 1991, que institui o regime jurídico único dos servidores 
públicos do Município de Gravataí - RS e dá outras providências, que, ao servidor que realizar jornada 
laborosa noturna, será devido um adicional noturno à razão de vinte por cento do valor da respectiva 
hora normal diurna. Para tanto, é considerada aquela realizada entre: 
a) As 20h (vinte horas) de um dia e as 5h (cinco horas) do dia seguinte. 
b) As 21h (vinte e uma horas) de um dia e as 5h (cinco horas) do dia seguinte. 
c) As 21h (vinte e uma horas) de um dia e as 6h (seis horas) do dia seguinte. 
d) As 22h (vinte e duas horas) de um dia e as 5h (cinco horas) do dia seguinte. 
e) As 22h (vinte e duas horas) de um dia e as 6h (seis horas) do dia seguinte. 
 
16. Nos termos do Artigo 28, da lei Municipal nº 681/91, o servidor nomeado para o cargo de provimento 
efetivo, ao entrar em exercício, submeter-se-á a estágio probatório por período de dois anos de efetivo e 
ininterrupto exercício no cargo, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos, EXCETO: 
a) Idoneidade moral. 
b) Assiduidade. 
c) Indisciplina. 
d) Produtividade. 
e) Capacidade de iniciativa. 
 
17. O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação máxima do IPAG e tem poderes para a formulação 
de suas políticas e diretrizes, fixação de prioridades e elaboração de âmbito de atuação da entidade, 
sendo detentor de mandato legal para decidir sobre todas as matérias relativas aos objetivos e fins do 
Instituto, inclusive para tomar resoluções que forem julgadas convenientes à defesa de seus interesses e 
de seu desenvolvimento, em conformidade com a lei. De acordo com a Lei nº 1.053, de 14 de agosto de 
1996, que dispõe sobre o sistema de seguridade social aos servidores públicos do Município de Gravataí 
- RS, compete ao Conselho Deliberativo: 
a) Formular as políticas e diretrizes, fixar as prioridades e elaborar planos, programas e ações, nas áreas de 
seguridade social inerentes aos objetivos e fins do Instituto. 
b) Representar a entidade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, conjuntamente com um ou mais 
Diretores. 
c) Gerir e dirigir as atividades administrativas da entidade. 
d) Praticar todos os demais atos de fiscalização que forem julgados necessários e recomendáveis, para o fiel 
desempenho de suas atribuições e competências. 
e) Examinar todas as contas, escrituração, documentos, registros contábeis e demais papéis do Instituto, suas 
operações e demais atos praticados pela Diretoria Executiva. 

 
18. Segundo a Lei nº 1.053, de 14 de agosto de 1996, que dispõe sobre o sistema de seguridade social 
aos servidores públicos do Município de Gravataí - RS, são beneficiários do IPAG na condição de 
dependentes do segurado: 
I – O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 
vinte e um anos ou inválido. 
II – Os pais. 
III – O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. 
Estão CORRETOS: 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Somente o item II.  

 
19. Segundo o Regulamento do Sistema de Assistência à Saúde do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores Municipais de Gravataí - IPAG, será usado o critério de 50% do valor gasto com 
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tratamento às expensas do IPAG e 50% às expensas do segurado, obedecendo o limite de desconto 
previsto em lei, o: 
a) Tratamento oncológico com radiocobaltoterapia e/ou quimioterapia. 
b) Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética. 
c) Fornecimento de óculos, lentes de contato, aparelhos de surdez e similares. 
d) Tratamento clínico de esterilidade, impotência sexual, inseminação artificial. 
e) Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 
 
20. Conforme o Regulamento do Sistema de Saúde do IPAG, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O IPAG estabelecerá tabelas próprias para pagamento das despesas decorrentes dos atendimentos previstos 
em seu Sistema de Assistência à Saúde. 
b) Os materiais e medicamentos utilizados em atendimentos ambulatoriais e/ou hospitalares serão pagos de 
acordo com a tabela do instituto. 
c) Os credenciamentos ocorrerão atendendo aos critérios do IPAG, previamente aprovados pelo Conselho 
Deliberativo. 
d) Caberá aos credenciados atenderem os segurados do IPAG em consonância com este regulamento, ficando 
proibida a cobrança de qualquer diferença de honorários diretamente aos segurados. 
e) Poderá o credenciado, a qualquer tempo, solicitar a extensão do credenciamento para outros serviços e/ou 
especialidades, em concordância com este regulamento. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. O Conselho Nacional de Saúde recomendou ao Ministério da Saúde a publicação da Lista de Doenças 
relacionadas ao Trabalho, devido à importância da definição do perfil nosológico da população 
trabalhadora para o estabelecimento de políticas públicas no campo da saúde do trabalhador. São 
doenças casualmente relacionadas com o chumbo, EXCETO: 
a) Neoplasia maligna do pulmão. 
b) Hipotireoidismo. 
c) Arritmias Cardíacas. 
d) Infertilidade Masculina. 
e) Encefalopatia Tóxica Aguda. 
 
22. Em relação à Lista de Doenças relacionadas ao trabalho, qual é a doença do sistema genito-urinário 
que possui o mercúrio como agente causador ou fator de risco? 
a) Litíase renal. 
b) Insuficiência renal aguda. 
c) Cistite aguda. 
d) Nefropatia túbulo-intersticial. 
e) Infertilidade masculina. 
 
23. O SUS é uma rede hierarquizada, regionalizada e descentralizada sob comando único em cada nível 
de governo. É, pois, um sistema complexo, dinâmico e em constante evolução. Para acompanhar seu 
processo de crescimento, suas ações, seus indicadores e resultados, foram desenvolvidos diferentes 
sistemas e redes de informações estratégicos, gerenciais e operacionais, que permitem a tomada de 
melhores decisões. Qual é o sistema que fornece as características das crianças na faixa etária de 0 a 5 
anos e das gestantes, identificando, inclusive, o número de gestantes desnutridas? 
a) Siab. 
b) Sinan. 
c) Sisvan. 
d) Ripsa. 
e) Sinasc. 
 
24. O Relatório de Dados Cadastrais do Hospital é um relatório global, emitido por competência, com 
várias unidades hospitalares em uma mesma listagem, e fornecem uma visão global das condições 
técnicas do hospital e gastos com os serviços. São dados cadastrais a serem analisados neste relatório, 
EXCETO: 
a) Natureza. 
b) Capacidades instaladas e contratadas. 
c) Quantidade de leitos de unidade de terapia intensiva. 
d) Fator de incentivo ao desenvolvimento do ensino e pesquisa superior. 
e) Índice de valorização de consultas ambulatoriais. 
 
25. A Auditoria Operativa compreende a atividade desenvolvida na própria unidade onde as ações e os 
serviços são realizados, mediante a observação direta dos controles internos, fatos, dados, documentos 
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e situações encontradas. Um dos objetivos dessa auditoria citado no Manual de Orientações Técnicas 
sobre auditoria na assistência ambulatorial e hospitalar no SUS é: 
a) Promover atividades educativas relacionadas à prevenção de doenças. 
b) Promover processo educativo com vistas à melhoria da qualidade do atendimento na busca da satisfação do 
usuário. 
c) Autorização e liberação dos medicamentos utilizados na rede pública de saúde. 
d) Investigação e avaliação de erros médicos cometidos na unidade de saúde. 
e) Promover o aperfeiçoamento da equipe multidisciplinar. 

 
26. Em relação às instâncias de participação e controle do SUS, o que são as Conferências de Saúde? 
a) São espaços consultivos destinados a analisar a conjuntura, os avanços e os desafios do SUS, bem como 
propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde. 
b) São órgãos permanentes e deliberativos, que reúnem representantes do Governo e dos prestadores de 
serviços de saúde, profissionais de saúde e usuários do SUS. 
c) Constituem-se Comissões Técnicas com o objetivo de discutir e elaborar propostas para implantação e 
operacionalização do Sistema Único de Saúde, incluindo as questões operacionais, financeiras e administrativas 
da gestão do SUS (Sistema Único de Saúde). 
d) É o fórum de negociação entre o estado e os municípios na implantação e operacionalização do SUS. 
e) Tratam-se de comissões técnicas vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e 
operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB (Comissão Intergestores Bipartite). 
 
27. Diversas doenças respiratórias possuem agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional. Dentre 
os agentes abaixo, qual está relacionado ao desenvolvimento de fibrose pulmonar crônica? 
a) Fósforo. 
b) Mercúrio. 
c) Benzeno. 
d) Cloro. 
e) Chumbo. 
 
28. Auditoria operativa compreende a atividade desenvolvida na própria unidade onde as ações e os 
serviços são realizados, mediante a observação direta dos controles internos, fatos, dados, documentos 
e situações encontradas. São objetivos da auditoria operativa, EXCETO: 
a) Aferir de modo contínuo a adequação, eficiência, eficácia e os resultados dos serviços de saúde. 
b) Identificar distorções, promover correções e buscar um aperfeiçoamento do atendimento médico hospitalar ou 
ambulatorial. 
c) Desenvolver atividades que têm por objetivo aprofundar as análises de aspectos específicos do sistema de 
saúde do Distrito Sanitário, ou seja, voltadas para a avaliação quantitativa, inferindo, em algumas situações, na 
qualidade das ações de saúde do Distrito Sanitário. 
d) Promover processo educativo com vistas à melhoria da qualidade do atendimento na busca da satisfação do 
usuário. 
e) Obter melhor relação custo/benefício na política de atendimento das necessidades do paciente. 
 
29. A utilização de indicadores de prestação de serviços como alerta para identificação de distorções que 
necessitem instaurar auditorias, rever o planejamento de ações de saúde ou a organização dos serviços, 
tem sido crescente, pois permite que essa atividade não tenha caráter policialesco, verificando não 
apenas a ação isolada e sim o impacto de um conjunto de ações nas condições de saúde da população e 
no financiamento do setor. Qual dos indicadores abaixo define a proporção de procedimentos realizados 
em relação ao total de procedimentos programados? 
a) Taxa de concentração. 
b) Taxa de incremento. 
c) Taxa de divergência. 
d) Taxa de cobertura. 
e) Taxa de alcance de meta. 
 
30. A definição do grau de detalhamento das ações de saúde em procedimentos a serem executados 
deve estar voltada para garantir o alcance do impacto planejado, seja na área de abrangência do próprio 
distrito ou com encaminhamentos para outros, e não apenas de acordo com o custo das ações, que em 
geral permite apenas controlar financeiramente o sistema de saúde. Em relação à terminologia utilizada 
para programação das ações de saúde, qual a definição de Área de Influência? 
a) Corresponde ao espaço geográfico em que a responsabilidade sobre a resolubilidade da questão da saúde, 
definida pelo modelo assistencial, está delegada a determinado distrito. 
b) Refere-se ao espaço geográfico em que a ação de saúde ocorre.  
c) Corresponde ao espaço geográfico de residência dos usuários atendidos no distrito. 
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d) Refere-se ao espaço geográfico de residência do usuário, atendido na rede própria, referenciada ou 
contratada. 
e) Refere-se ao espaço geográfico onde são realizados os exames de alta complexidade. 
 
31. A prática de qualquer técnica radiográfica exige uma série de cuidados durante a sua execução. 
Assim sendo, há necessidade do profissional conhecer o funcionamento dos aparelhos de raios X, os 
posicionamentos da cabeça do paciente. Para o posicionamento da cabeça do paciente, utiliza-se de 
planos antropológicos e linhas de referência que permitem, em épocas diferentes, obter radiografias do 
mesmo padrão técnico. O ________________ é o plano que divide a cabeça em lado esquerdo e direito. 
Na tomada das radiografias intrabucais da maxila e mandíbula, este plano deverá estar perpendicular ao 
plano horizontal. 
Complete a lacuna com a alternativa CORRETA: 
a) Plano Bilateral Médio. 
b) Plano Anterior da Cabeça. 
c) Plano Obliquo Periapical. 
d) Plano Sagital Mediano. 
e) Plano de Camper. 

32. Liga metálica é a designação da substância constituída por dois ou mais metais, e em certos casos 
por elementos não metálicos, obtida pela fusão dos seus constituintes. São caracterizadas por sua alta 
resistência à tração, tenacidade, dureza, resistência à abrasão, à fratura e à fadiga. Várias são as ligas 
metálicas utilizadas  em Odontologia, e cada uma com propriedades próprias, devendo ser selecionadas 
pelo Cirurgião-Dentista e o Técnico em Prótese Dentária de acordo com o tipo de trabalho a ser 
executado. Assinale a alternativa CORRETA que representa o agente auxiliar na eliminação de óxidos 
das ligas metálicas durante a fundição: 
a) Água destilada. 
b) Opacificador. 
c) Antibolha. 
d) Isolante. 
e) Bórax. 
 
33. Cimento odontológico é uma substância que toma presa para agir como base, forrador, material 
restaurador ou adesivo, para reter dispositivos e próteses à estrutura dentária ou exercer mais de uma 
dessas funções simultaneamente. Em relação aos cimentos, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Cimento de Fosfato de zinco é substância formada pela reação entre o pó de óxido de zinco e o líquido de 
ácido fosfórico, que pode ser usada tanto como base quanto como agente de cimentação. 
b) Cimento de Ionômero de vidro reforçado por metal é um monômero de vidro com fios de policarbonato para 
reforçar as propriedades mecânicas. 
c) Cimento de Ionômero de vidro convencional é material à base de água, que toma presa a partir de uma 
reação ácido-base entre o pó de vidro de fluoraluminiossilicato e uma solução de ácido poliacrílico. 
d) Cimento de Óxido de zinco e eugenol  é um dos vários tipos de produto formulados para serem usados como 
base, agente de cimentação, material restaurador e material de moldagem, que é baseado na reação entre óxido 
de zinco (pó) e eugenol (líquido).  
e) Cimento resinoso é material à base de resina composta de baixa viscosidade, usado para reter bráquetes 
ortodônticos e próteses fixas à estrutura dentária.  
 
34. O lábio duplo é uma anomalia oral rara, caracterizada pelo crescimento exuberante de tecido na 
mucosa labial. A sua maior frequência é de natureza congênita, porém pode ser adquirido tardiamente 
durante a vida. Acredita-se que os casos congênitos desenvolvam-se durante o segundo ou terceiro mês 
da gestação como resultado da persistência do sulco entre a parte vilosa e a parte glaba do lábio. O lábio 
duplo adquirido pode ser causado por traumatismo ou hábitos orais, como sugar o lábio ou pode ser um 
componente da síndrome de ______________. 
Assinale a alternativa com o nome que completa corretamente a lacuna: 
a) Pierre Robin. 
b) Turner. 
c) Ascher. 
d) Down. 
e) Hudson. 
 
35. O tórus palatino é uma exostose comum que ocorre na linha média do palato duro. A sua patogênese 
tem sido questionada, discutindo-se uma origem genética ou fatores ambientais, como: o estresse 
mastigatório. São características clínicas e radiográficas do Tórus Palatino, EXCETO: 
a) O tórus palatino apresenta-se como uma massa dura de osso que surge na linha média do palato duro. 
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b) A maioria dos tórus palatino é pequena, medindo menos de 2 cm de diâmetro, entretanto, pode aumentar 
lentamente de tamanho ao longo da vida, às vezes ocupando toda  a extensão da abóbada palatina. 
c) A maioria dos tórus palatino é assintomática, mas em alguns casos, a mucosa de revestimento fina pode 
ulcerar-se devido a um trauma. 
d) Usualmente o tórus palatino não aparece em radiografias dentárias de rotina. Eventualmente, ele pode ser 
observado como uma radiopacidade em radiografias periapicais quando o filme é colocado por detrás do tórus 
durante a tomada radiográfica. 
e) O tórus mostra uma massa de osso cortical fina. Às vezes observa-se uma zona mais externa do osso cortical 
associada à medula gordurosa. 
 
36. Conhecer os componentes anatômicos, histológicos e fisiológicos do periodonto é de grande 
importância para que se possa compreender as condições que ditam os parâmetros de normalidade dos 
tecidos periodontais. Didaticamente, o periodonto pode ser dividido em periodonto de proteção e 
periodonto de sustentação. Assinale a alternativa que representa os componentes constituintes do 
periodonto de sustentação: 
a) Osso alveolar, ligamento periodontal e cemento radicular. 
b) Gengiva marginal, gengiva inserida e gengiva papilar. 
c) Apenas osso alveolar e gengiva. 
d) Gengiva marginal, gengiva inserida e osso alveolar. 
e) Apenas gengiva e cemento radicular. 
 
37. A classificação dos diferentes tipos de traumatismo dentário que podem ocorrer nos dentes 
permanentes ou decíduos é importante, pois auxilia no diagnóstico, oferece orientação para o tratamento 
e prognóstico. Entre as lesões dos tecidos de suporte dos dentes se incluem, EXCETO: 
a) Luxação extrusiva. 
b) Concussão. 
c) Fratura radicular. 
d) Avulsão dentária. 
e) Subluxação. 
 
38. Os dentes decíduos são também conhecidos como dentes temporários, caducos, de leite, 
provisórios, da primeira dentição ou da infância, entre outros. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
as características anatômicas dos dentes decíduos: 
a) As raízes dos dentes decíduos são menores, mais delgadas e mais claras na cor do que as dos dentes 
permanentes.  
b) É composta por 8 pré-molares decíduos. 
c) Nos dentes decíduos recém-erupcionados, as cúspides tendem a ter pontas mais afiladas. 
d) O esmalte dos dentes decíduos é mais permeável e mais facilmente desgastado que o esmalte dos dentes 
permanentes. 
e) O esmalte dos dentes decíduos tem coloração branca mais clara e mais opaca do que a dos dentes 
permanentes, o que dá à coroa uma cor branco-azulada, branco-leitosa ou branco-argilosa, uniformemente 
distribuída por toda a coroa.  
 
39. É de grande importância que o cirurgião-dentista conheça a anatomia dentária, assim como a 
nomenclatura das estruturas anatômicas dentárias. Assinale a alternativa correspondente à seguinte 
afirmação: “Segmentos das faces vestibulares e linguais dos dentes anteriores, separados por sulcos, 
que representam partes primárias desses dentes. Possuem uma correlação com as cúspides nos 
molares”: 
a) Lóbulos. 
b) Cristas. 
c) Tubérculos. 
d) Cíngulos. 
e) Fossas. 
 
40. O canino superior é o dente mais longo da arcada dentária humana. Sua coroa tem a forma 
lanceolada, formando uma cúspide, e a ponta que se encontra na face incisal ultrapassa o plano incisal 
dos demais dentes. Com relação à raiz do canino superior, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É a maior raiz dos arcos dentais e bem volumosa. 
b) É uma raiz cônica, com achatamento mesiodistal. 
c) Apresenta um sulco longitudinal nas superfícies mesial e distal. 
d) Em secção transversal é ovalada, e algumas vezes pode se apresentar bífida ou fusionada no terço apical.  
e) É uma raiz com pequeno desvio distal no terço apical. 
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