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As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto que segue. 

O medo que divide os dois Brasis 
 

A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o 
medo. Do medo à defesa pessoal o passo é pequeno. E da defesa 
aos exageros de segurança – aos condomínios fechados e guaritas, 
às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos exageros 
ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos. 

Claro está que o problema da criminalidade nas 
metrópoles existe, é grave. Que em algumas cidades a polícia se 
misturou com a bandidagem. Que o medo tem razão de ser. O que 
não se explica é como será o país que se pretende construir, no 
qual se quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca, 
e constrói muros cada vez mais altos, para se defender de uma 
outra categoria de brasileiros, que considera ameaçadora. Não 
existe país viável baseado na exclusão de uma categoria de 
cidadãos. [...] A segregação e a exclusão não podem ser vigas-
mestras para fazer uma civilização democrática.  

As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de 
tranquilidade do dia para a noite. O desafio, justamente, é melhorá-
las para o conjunto de seus habitantes, não deixando que se criem 
guetos – sejam eles de miseráveis ou de triliardários. Os problemas 
das grandes cidades do Brasil não são simplesmente policiais ou 
urbanos. São problemas sociais. A concentração de renda, os 
desníveis nas condições de vida, os extremos de riqueza e pobreza 
abrem um fosso, dividindo o país. Fazendo com que uma parte 
tenha medo da outra. O desafio, portanto, é de outra natureza: em 
vez de separar com muros, é preciso juntar os Brasis, fazê-lo justo e 
democrático. 

(Veja, 23/11/00.) 

01. Analise as proposições abaixo e, em seguida, marque a opção 
correta. 

I. O autor deixa claro o seu posicionamento diante da 
temática abordada. 

II. Há uma predominância da descrição. 
III. O título já antecipa que o texto vai falar de problemas. 
IV. O texto em questão apresenta-se como uma narrativa 

subjetiva. 
 

Estão corretas as proposições presentes na opção: 
a) I, II e IV. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, III e IV. 

 
02. Julgue a veracidade das relações abaixo, conforme as ideias 

expressas no texto. 
 

 Ao longo do texto, o autor discorre acerca da distância que 
há entre as classes sociais. 

 O parágrafo conclusivo retoma a questão da divisão do país, 
apontando como sua causa principal a bandidagem. 

 A tese aparece no final do segundo parágrafo. 

 Na conclusão, o autor retoma a tese ao propor o caminho 
oposto à segregação. 

A quantidade de itens certos é igual a: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

 
03. A frase que admite transposição para a voz passiva é: 

a) “A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o 
medo.” 

b) “Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles 
existe, é grave.” 

c) “O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de 
seus habitantes...” 

d) “A concentração de renda, os desníveis nas condições de 
vida, os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso, 
dividindo o país.” 

 

04. Assinale a alternativa em que as palavras do texto estão 
acentuadas em obediência à mesma regra de acentuação. 
a) estridência _ condomínios _ paraísos. 
b) desníveis _ triliardários _ polícia. 
c) constrói _ fazê-lo _ país. 
d) miseráveis _ democrático _ metrópoles. 

 

As questões de números 05 e 06 referem-se ao texto que 
segue. 

A palavra e o silêncio 
 

O silêncio não é a negação da palavra, como a palavra 
não é tampouco a negação do silêncio. Há silêncios eloquentes, 
como palavras vãs. É, precisamente, a continuidade entre um 
estado e outro que forma a trama completa de nossa vida do 
espírito. É na riqueza do nosso silêncio interior que se forma a 
qualidade de nossas manifestações verbais. Como é na riqueza de 
sua repercussão no silêncio posterior que reside o sentido mais 
profundo no nosso privilégio verbal. 

O homem é a única criatura que fala. Mas é também a 
única que sabe dar ao silêncio o seu sentido profundo. O silêncio 
dos seres humanos, das pedras, das florestas, dos animais, só tem 
sentido para nós, seres verbais, que damos um significado positivo, 
poético, filosófico, religioso a este silêncio das coisas e dos seres 
infra-humanos. Como o rumor de nossas palavras só tem sentido 
porque nelas se reflete o mundo infinito que está para lá de sua 
sonoridade, o mundo dos sentimentos, das ideias e das grandes 
realidades. 

(Tristão de Athayde) 

05.  Atente para as seguintes afirmações: 
 

I. Para o autor do texto, as palavras e o silêncio se opõem, 
já que é no silêncio que se gestam as palavras e a 
repercussão que elas alcançam depois de proferidas. 

II. O silêncio só tem sentido para nós, seres verbais, pois “o 
homem é a única criatura que fala”, na natureza, e que 
sabe interpretar a qualidade e a mensagem do silêncio. 

III. Trata-se, em suma, de um texto que valoriza o silêncio 
existente para além das palavras. 

 
Segundo as convicções do autor, está correto o que se afirma em: 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, apenas. 

 
06. Assinale a alternativa que inclui palavras do texto contendo, 

respectivamente, um ditongo crescente, um hiato, um ditongo 
decrescente e um dígrafo sob o ponto de vista da fonética. 
a) coisas _ interior _ qualidade _ porque. 
b) privilégio _ poético _ homem _ profundo. 
c) eloquentes _ religioso _ silêncio _ qualidade.  
d) riqueza _ criatura _ também _ animais. 

 
07. De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, assinale a 

alternativa correta quanto ao emprego do hífen. 
a) contra-proposta _ infravermelho. 
b) paraquedas _ anti-caspa. 
c) infra-estrutura _ circum-adjacente. 
d) subumano _ anti-inflamatório. 

 
08. Assinale o único item que traz uma informação INCORRETA no 

tocante às funções da linguagem. 
a) “Estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de 

medo. A que me levará minha liberdade? O que é isto que 
estou escrevendo? Isso me deixa solitária”. O fragmento é 
exemplo da função expressiva da linguagem. 

b) “A vida é a aurora que ora surge brilhante, ora encoberta 
pelas nuvens da manhã sombria”. Nesse fragmento textual, 
evidencia-se a função poética. 

c) “Não se pode mudar o curso do rio, pelo menos, não sem 
tocá-lo; e o sonho era como o rio, ia e vinha sem se dividir, 
sem parar. E nele a vida”. Percebe-se a função 
metalinguística da linguagem. 

d) “Em 1665, Londres é assolada pela peste negra que dizimou 
grande parte de sua população, provocando a quase total 
paralisação da cidade [...]”. Ocorre a função referencial no 
fragmento citado. 

 

LÍNGUA PORTUGUÊSA 
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09. Analisando foneticamente os vocábulos a seguir, assinale a 
assertiva correta. 
a) “sereia” possui dois ditongos: um crescente e outro 

decrescente. 
b) “inquieto” possui um dígrafo e sete fonemas. 
c) “tóxico” possui um dífono e seis fonemas. 
d) “queimadura” possui um tritongo e um dígrafo. 

 
10. Assinale a alternativa em que os termos destacados nas 

orações I e II desempenham a mesma função sintática. 
a)  I. As ruas da cidade amanheceram alagadas. 
     II. Todos aguardam o seu retorno à cidade. 
b)  I. “É aqui, nesta serra inacessível, que deves esperar (...)” 
     II. “Com a corda Mi do meu cavaquinho / Fiz uma aliança pra ela, 

prova de carinho!” 
c)  I. A insulina é um hormônio essencial ao metabolismo dos 

açúcares. 
     II. Acreditava-se na antiguidade que o Sol era formado por uma 

massa de ferro incandescente. 
d)  I. A descoberta do Brasil foi uma descoberta de Portugal. 
     II. Jornadas de trabalho muito longas prejudicam a saúde do 

trabalhador. 
 
 
 
 
 
11. A criação do INPS, em 1966, foi o momento institucional de 

consolidação do modelo médico-assistencial privatista, cujas 
principais características foram, exceto: 
a) A extensão da cobertura previdenciária de forma a abranger 

a quase totalidade da população urbana e rural; 
b) O privilegiamento da prática médica curativa, individual, 

assistencialista e especializada, e principalmente o 
fortalecimento da saúde pública; 

c) A criação, por meio da intervenção estatal, de um complexo 
médico-industrial; 

d) O desenvolvimento de um padrão de organização da prática 
médica orientada para a lucratividade do setor saúde 
propiciando a capitalização da medicina e o privilegiamento 
do produtor privado destes serviços. 

 
12. Em se tratando do processo histórico da construção do SUS, 

analise as afirmativas e responda corretamente: 
I. A década de 20 foi marcada pelo surgimento do chamado 

“Sanitarismo Campanhista”, nascido da reforma Carlos 
Chagas em 20-23. 

II. O Sanitarismo se pautava por uma visão de combate às 
doenças de massa, com forte concentração de decisões e 
com o estilo repressivo de “intervenção sobre os corpos 
individual e social”. 

III. No modelo previdenciário dos anos 20, a assistência médica 
é vista como atribuição do sistema, o que levava, inclusive, à 
organização de serviços próprios de saúde.  

Responda corretamente:  
a) Apenas a afirmativa I está correta; 
b) Apenas a afirmativa II está correta; 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
13. Para fazer valer o princípio da descentralização existe a 

concepção constitucional do mando único. Sobre este tema é 
incorreto afirmar:  
a) Cada esfera de governo é autônoma e soberana em suas 

decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a 
participação da sociedade; 

b) A autoridade sanitária do SUS é exercida na união pelo 
ministro da saúde; 

c) Os gestores do sistema de saúde devem ser escolhidos em 
suas respectivas esferas de governo e homologados em 
reuniões tripartite; 

d) A descentralização, ou municipalização é uma forma de 
aproximar o cidadão das decisões do setor e significa a 
responsabilização do município pela saúde de seus 
cidadãos. 
 

14. Os conselhos e as conferências de saúde são fóruns com 
representação de vários segmentos sociais. Analise as 
afirmativas abaixo e responda corretamente. 

I. Os variados segmentos sociais se reúnem em 
conferências para propor diretrizes, avaliar a situação de 
saúde e ajudar na definição da política de saúde;  

II. As conferências de saúde devem ser realizadas em todos 
os níveis de governo; 

III. Os conselhos de saúde devem ser criados por portaria 
emitida pelo gestor de cada nível de governo; 

IV. A composição dos conselhos de saúde deve ser paritária, 
com metade de seus membros representando os usuários, 
e a outra metade, o conjunto composto por governo, 
trabalhadores da saúde e prestadores privados. 

Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I; 
b) Apenas I e III; 
c) I, III e IV; 
d) I, II e IV. 

 
15. Em 1974, são criados o ministério da previdência e assistência 

social (MPAS) e o fundo de apoio ao desenvolvimento social 
(FAS). Com base nesta informação: 
Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) 
Falso. 

(  ) A criação do ministério significou o fortalecimento das 
ações de previdência no interior do aparelho estatal. 

(  ) A criação do FAS proporcionou a remodelação e a 
ampliação dos hospitais da rede privada, por meio de 
empréstimos com juros subsidiados. 

(  ) O II Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado no 
mesmo período, consagra a separação de ações de 
saúde coletiva e atenção médica, e reserva os 
primeiros ao setor estatal, e os segundos, via 
previdência social, ao setor privado. 
 

(  ) O plano desinstitucionaliza o modelo médico 
assistencial privatista e institucionaliza os serviços 
públicos. 

(  ) A existência de recursos para investimento e a criação 
de um mercado cativo de atenção médica para os 
prestadores privados levaram a uma diminuição do 
número de leitos hospitalares privados e públicos, 
neste mesmo período. 

A sequência correta é: 
a) V V F F V 
b) F F F V F 
c) V V V F F 
d) F F V V V  

 
16. Relacione corretamente as colunas.  

I. Universalização;  
II. Equidade 
III. Descentralização 
IV. Integralidade 

(  ) Significa tratar desigualmente os desiguais, investindo 
mais onde a carência é maior. Para isso, a rede de 
serviços deve estar atenta às necessidades reais da 
população a ser atendida. Este é um princípio de 
justiça social; 

(  ) É um princípio que garante a todos os cidadãos o 
direito à saúde e cabe ao estado assegurar este direito, 
independentemente de sexo, renda, ocupação ou 
outras características sócias ou pessoais. 

(  ) Significa considerar a pessoa como um todo atendendo 
a todas as suas necessidades. Para isso, é importante 
a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, 
a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. 

(  ) Na saúde, tem como objetivo prestar serviços com 
maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização 
pelos cidadãos. Quanto mais perto estiver a decisão, 
maior a chance de acerto. 

A sequência correta é: 
a) I, II, III e IV; 
b) II, I, IV e III; 
c) III, IV, II e I ; 
d) IV, III, I e II. 

 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
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17. A VIII conferência Nacional de Saúde, que teve desdobramento 
imediato num conjunto de trabalhos técnicos, desenvolvidos pela 
Comissão Nacional de Reforma Sanitária, passou, com sua 
doutrina, expressa em seu relatório final, a constituir-se no 
instrumento que viria a influir de forma determinante em dois 
processos que se iniciaram, concomitantemente, em 1987: 
a) A implantação de um estado novo denominado “Modelo 

Neoliberal” e o modelo da reconstrução do estado com 
capacidade de implementar e valorizar as políticas públicas 

b) A universalização excludente e o Neoliberalismo 
c) A implantação do Sistema Unificado e descentralizado de 

saúde e a elaboração da nova constituição federal. 
d) A implantação do sistema único de saúde e a reconstrução 

do estado com capacidade de implementar e efetivar as 
políticas públicas. 

 

18. A criação do SUS pela constituição federal foi depois 
regulamentada através: 
a) Das leis nº 8.080/90 conhecida como lei orgânica da saúde 

e pela lei nº 8.142/90; 
b) Da lei federal nº 8.666/93; 
c) Das normas operacionais básicas do sistema único de 

saúde (NOB-SUS/1996 e NOAS – SUS/2001); 
d) Das leis 8081/90, 8042/90 e da Emenda Constitucional 29. 

 

19. O surgimento da Previdência Social no Brasil se insere num 
processo de modificação da postura liberal do Estado frente à 
problemática trabalhista e social, portanto, num contexto político 
e social mais amplo. Qual e em que ano foi promulgada a lei 
que pode ser definida como marco do início da Previdência 
Social no Brasil? 
a) Lei das Pioneiras Sociais de 1932. 
b) Lei Carlos Chagas de 1935. 
c) Lei Osvaldo Cruz de 1928. 
d) Lei Eloy Chaves de 1932. 

 

20. A atuação do gestor do SUS se consubstancia por meio do 
exercício das funções gestoras na saúde. Essas funções podem 
ser definidas como um conjunto articulado de saberes e práticas 
de gestão necessários para implementação de políticas na área 
da saúde, que devem ser exercidas de forma coerente com os 
princípios do sistema público de saúde e da gestão pública. 
Simplificadamente, pode se identificar grandes grupos de 
funções gestoras na saúde. São elas, exceto: 
a) Formulação de política/planejamento; 
b) Financiamento/prestação direta de serviços de saúde; 
c) Regulação, coordenação, controle e avaliação (do 

sistema/redes e dos prestadores públicos ou privados); 
d) Função deliberativa exclusiva sobre a formulação de 

políticas de saúde. 

 
 
 
 
 
21. Um dente desvitalizado requer uma carga maior para 

sensibilizar os proprioceptores do ligamento periodontal. Para 
essa sensibilização dos proprioceptores é necessária uma 
carga: 
a) 1,5 vezes maior. 
b) 2,5 vezes maior. 
c) 3,5 vezes maior. 
d) 4,5 vezes maior. 

 
22. O linfoma de Hodgkin clássico apresenta células neoplásicas 

denominadas: 
a) células de Reed-Sternberg  
b) células de Sézary 
c) células de Warthin-Finkeldey  
d) células de Tzanck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Conforme definido na Carta de Otawa em 1986, promoção de 
saúde visa: 
a) Criação de ambientes que conduzam à saúde, 

reconhecendo o impacto do ambiente nas condições de 
saúde e identificando oportunidades de mudanças pró-
saúde. 

b) Fortalecimento das ações individuais – dos indivíduos nos 
processos decisórios, redes sociais, planejamento e 
estratégias para a saúde. 

c) Reorientação dos serviços de saúde - o foco do trabalho 
clínico curativo deve ser dirigido à meta da saúde com 
universalidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24. Pela classificação cavitária de Mount & Hume, quantas 

classificações são possíveis? 
a) 7  
b) 9 
c) 12 
d) 15 

 
25. Qual das síndromes citadas abaixo não está associada à 

taurodontia? 
a) Down 
b) Rapp-Hodgkin 
c) Ehlers-Danlos 
d) Klinefelter 

 
26. Sobre o analgésico de ação central Flupirtina é incorreto afirmar. 

a) Após 4 semanas é hepatotóxico. 
b) A terapêutica para controle da dor na Doença de Paget é o 

emprego de 100mg de Flupirtina de 6 em 6 horas. 
c) A Flupirtina não apersenta efeito miorrelaxante. 
d) A dose máxima diária de Flupirtina é 600mg. 

 
27. Na inflamação aguda a resposta imediata transitória, ocorrida 

devido a ação da histamina no endotélio, produz seus efeitos: 
a) por menos de 30 minutos.  
b) de 30 a 60 minutos. 
c) de 1 a 2 horas. 
d) de 2 a 3 horas. 

 
28. O padrão genético da forma benigna da Osteopetrose é: 

a) Autossômico recessivo 
b) Autossômico dominante 
c) Ligado ao X dominante 
d) Ligado ao X recessivo 

 
29. A glândula de Blandin Nuhn que aparece na superfície ventral 

da língua, trata-se de: 
a) Lipoma 
b) Papiloma ductal 
c) Mucinose Bucal Focal 
d) Mucocele 

 
30. São sinais e sintomas da osteomielite, exceto: 

a) Parestesia do lábio inferior. 
b) Febre, mal-estar e fraqueza. 
c) Leucocitose com acentuado desvio à direita. 
d) Fístulas e eliminação do sequestro. 

 
31. Qual é o principal estimulador de monócitos e macrófagos? 

a) -interferon 

b) -interferon 
c) IL-1 
d) PDGF 

  
32. Em algumas situações, pacientes acamados por exemplo, 

agentes químicos (anti-sépticos fortes) que têm a capacidade de 
substituir meios mecânicos, são indicados no controle do 
processo saúde/doença periodontal. Obviamente, por serem 
anti-sépticos fortes, na medida do possível devem ter seu uso 
minimizado, embora não causem efeitos adversos irreversíveis. 
Qual das alternativas abaixo é um desses anti-sépticos fortes? 
a) SnF2 
b) CuSO4 
c) Citrato de Zinco 
d) Existem duas alternativas corretas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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33. Assim que a cárie transpõe ¾ de dentina, o que ocorre com os 
odontoblastos? 
a) Atrofiam-se 
b) Inibem a formação de dentina 
c) As alternativa “a” e “b” estão corretas. 
d) N.D.A. 

 
34. De acordo com o British Columbia Ministry and Nuclear 

Regulatory Commission, a quantidade de radiação absorvida 
pelo feto não deve exceder 5 rads. Para obter essa quantidade 
de radiação, seriam necessárias, aproximadamente: 
a) 500 tomadas radiográficas periapicais. 
b) 5 mil tomadas radiográficas periapicais. 
c) 50 mil tomadas radiográficas periapicais. 
d) 500 mil tomadas radiográficas periapicais. 

 
35. Analise as assertivas sobre capeamento pulpar com hidróxido de 

cálcio. 
I. Após a exposição do tecido pulpar e o recobrimento com 

Ca(OH)2, surge abaixo deste, uma área de necrose. 
II. Após 2 semanas da realização do capeamento, encontra-

se, no lado pulpar, uma camada de células semelhantes a 
odontoblastos, provavelmente originadas de células 
perivasculares indiferenciadas. 

III. A formação da ponte de dentina e a cicatrização da lesão 
pulpar podem ser prejudicadas por uma escolha errônea 
do material restaurado. 

Assinale a alternativa que indique as assertivas corretas: 
a) I, II e III 
b) I e III 
c) II e III 
d) Apenas a III 

 
36. Supõe-se, hoje, que os fatores inflamatórios que deflagram ou 

favorecem o surgimento de reabsorções na estrutura dental, 
sejam os citados abaixo, exceto: 
a) TNF 
b) Prostagladina PGE2 
c) IgE 
d) Aumento da pressão tecidual interna 

 
37. Qual das citadas abaixo é uma forma de reparação tecidual nas 

fraturas radiculares? 
a) Calcificação tecidual: reparação da fratura com a formação 

de um cálcio cicatricial de tecido duro. 
b) Interposição de tecido conjuntivo entre os fragmentos, com 

frequente obliteração parcial ou total do canal radicular. 
c) Formação de tecido de granulação. 
d) Todas as alternativas acima. 

 
38. A utilização de tetraciclina com prazo de validade vencido 

determina quadro similar ao da: 
a) Síndrome de Fanconi 
b) Síndrome de Möbius 
c) Síndrome de Stevens-Johnson 
d) Síndrome de Holt-Oram 

 
39. Qual o mecanismo de ação do laser de alta intensidade (Nd: 

YAG e CO2) como agente dessensibilizante? 
a) Despolarização neural 
b) Bioestimulação tecidual 
c) Obliteração dos túbulos dentinários 
d) Existem duas alternativas verdadeiras acima. 

 
40. Qual o agente dessensibilizante que possui como provável 

mecanismo de ação a precipitação de proteínas? 
a) Cloreto de zinco 
b) Oxalato de potássio 
c) Cloreto de estrôncio 
d) Adesivos dentinários 

 







