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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
A prosopopéia, figura que se observa no 
verso "Sinto o canto da noite na boca do 
vento", ocorre em: 

a) "A vida é uma ópera e uma grande 
ópera."  

b) "Ao cabo tão bem chamado, por 
Camões, de ‘Tormentório’, os 
portugueses apelidaram-no de ‘Boa 
Esperança’."  

c) "Uma talhada de melancia, com seus 
alegres caroços."  

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, 
Na flor silvestre, que embalsama os 
ares."  

e) "A felicidade é como a pluma..."  
 
QUESTÃO 02 
Considerando-se a relação Veneza (cidade) - 
gaturamo (pássaro) como modelo, as 
palavras que sucessivamente completariam a 
relação: Califórnia- pretos - morrer - 
Gioconda - cem mil réis, seriam: 

a) Estado, raça, ação, escultura, 

dinheiro; 

b) País, povo, fato, escultura, valor; 

c) Província, etnia, acontecimento, 

literatura, moeda; 

d) Estado, raça, acontecimento, pintura, 

valor; 

e) Território, gente, ação, música, 

moeda. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
antônimo. 

a) Louvar - censurar; 
b) Adversário e antagonista; 
c) Translúcido e diáfano;  
d) Semicírculo e hemiciclo;  
e) Contraveneno e antídoto; 

 

QUESTÃO 04 
Nos espaços, use há ou a, conforme convier: 

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... 
duas horas retornarei. 

2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... 
muitos anos. 

a) A\A, A\HA; 

b) HÁ\A, HÁ\HÁ; 

c) A\A\, A\A; 

d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ; 

e) HÁ\A, A\A. 

 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
sinônimo. 

a) Emergir = vir à tona; imergir = 

mergulhar; 

b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = 

sair (do país); 

c) Delatar = expandir; dilatar = 

denunciar; 

d) Deferir = diferenciar; diferir = 

conceder; 

e) Dispensa = cômodo; despensa = 

desobrigação. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a opção correta com relação a figura 
de linguagem abaixo: 
1. Colher (verbo) e colher (subst.);  

2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);  
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo). 

 
a) Homógrafos, parônimo, homófonos; 

b) Homógrafos, homófonos, parônimo; 

c) Homófonos, homógrafos, parônimo; 

d) Homófonos, parônimo, homógrafos; 

e) Parônimo, homógrafos, homófonos. 
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QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que a divisão 

silábica de todas as palavras está correta: 

a) E-nig-ma; su-bju-gar; Raí-nha; 

b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta; 

c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u; 

d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;  

e) In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.   

 

QUESTÃO 08 
Na resposta de um médico a seu paciente, 
há erro do emprego verbal. Assinale-o: - 
Doutor, eu preciso tomar o remédio? 

a) Convém que você o tome. 
b) Se você tomar o remédio, sarará mais 

rapidamente. 
c) É preciso que você tome o remédio. 
d) Tome o remédio por mais uma 

semana. 
e) É bom que você toma o remédio. 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
1. O intruso já tinha sido .......... .  
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a 
vida.  
4. A capela ainda não haviasido .......... . 

a) Expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) Expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) Expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) Expulso, coberto, salvado, benta 

e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
QUESTÃO 10 
Dos verbos abaixo apenas um é regular, 
identifique-o: 

a) Pôr. 

b) Adequar.  

c) Copiar.  

d) Reaver.  

e) Brigar. 

 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 11 
O propósito fundamental do processo de 
territorialização é permitir: 

a) a definição de prioridades em termos de 
problemas e grupos, o que se refletirá 
na definição das ações mais adequadas 
e, conseqüentemente, em um maior 
impacto positivo sobre os níveis de 
saúde e as condições de vida; 

b) a seleção de uma área geográfica para o 
desenvolvimento de estudos que possam 
ser comparados com outras regiões, 
verificando os impactos na atenção à 
saúde e nas condições de vida; 

c) a identificação de uma área delimitada 
que servirá para restringir o 
atendimento a um determinado grupo 
populacional, privilegiando a focalização 
das ações e a racionalização dos 
recursos; 

d) a definição de prioridades em termos 
dos interesses políticos, o que se 
refletirá na definição das ações de maior 
visibilidade e, conseqüentemente, em 
uma maior divulgação positiva e na 
aceitação dos projetos junto à 
comunidade; 

e) a identificação das áreas onde deverão 
ser instalados os hospitais de referência 
da região, viabilizando o sistema de 
ofertas da atenção de maior 
complexidade, acoplado à rede de 
serviços laboratoriais. 

 
QUESTÃO 12 
A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 

c) O diagnóstico e o tratamento. 

d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 

e) Todas as alternativas anteriores 

completam o enunciado. 
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QUESTÃO 13 
É forma de descentralização de recursos: 

a) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

b) A remuneração de serviços 
produzidos: pagamento dos 
prestadores estatais por intermédio do 
gestor federal; 

c) O sistema de convênios: recursos 
estaduais financiando projetos 
executados pelo gestor federal do 
SUS; 

d) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

e) A remuneração de serviços prestados 
pela rede estadual, com repasse 
convenial entre Município e Estado. 

 
QUESTÃO 14 
O gestor do sistema de saúde municipal tem, 
por diretriz constitucional, importante papel 
na viabilização das políticas de saúde para a 
sua comunidade. Qual das seguintes 
alternativas é incorreta em relação à sua 
responsabilidade de gestão? 

a) Gerenciar o Sistema Municipal de 
Saúde na organização e na execução 
das ações de atenção básica. 

b) Desenvolver as atividades de: 
realização do cadastro, contratação, 
controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos 
serviços contidos no PAB localizados 
em seu território e vinculados ao SUS. 

c) Firmar o Pacto dos Indicadores da 
Atenção Básica com o Estado. 

d) Garantir a estrutura física necessária 
para a realização das ações de 
atenção básica. 

e) Assumir, em caráter transitório, a 
gestão da atenção à saúde de 
municípios circunvizinhos que ainda 
não estão estruturados. 

 

QUESTÃO 15 
Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar 
sua capacidade de resolução, a integralidade 
da assistência deve ser respeitada 
estabelecendo o Sistema de: 

a) Referência e contra-referência. 
b) Orientação em saúde. 
c) Hospitalização do paciente. 
d) Informação à família. 
e) Apoio da Unidade de Saúde mais 

próxima. 
 
QUESTÃO 16 
Pode-se afirmar que atenção primária de 
saúde, no momento atual de implementação 
da atenção básica no Brasil, vem sendo 
considerada como: 

a) Um conjunto de medidas simples 

desenvolvidas somente por elementos 

da própria comunidade. 

b) Uma política de saúde que se apropria 

de tecnologia especializada para 

atender especialmente as demandas 

clínicas. 

c) Um nível de assistência com práticas 

especificamente de vigilância 

epidemiológica, universalmente 

acessíveis ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

d) Um conjunto de ações complexas de 

alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo alta sensibilidade diagnóstica, 

para atuar corretamente nas 

demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados. 

e) Um conjunto de ações de assistência 

médica de forma simplificada e barata 

e que tem como objetivo ampliar a 

cobertura dos serviços para a 

população mais carente. 
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QUESTÃO 17 
Em relação a Políticas Públicas de Saúde, 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa. 

( ) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a 
finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da 
população. 

(  ) O Sistema Único de Saúde tem como 
meta a promoção da eqüidade no 
atendimento das necessidades de saúde da 
população, oferecendo serviços de qualidade 
adequados, independente do poder aquisitivo 
do cidadão. 

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em setembro de 1984, considerada 
um marco histórico, consagra os princípios 
preconizados pelo Movimento de Reforma 
Sanitária. 

( ) A NOAS-SUS 01/2001, através da 
Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro 
de 2001, amplia a responsabilidade dos 
municípios na atenção básica, definindo o 
processo de regionalização da assistência, 
criando mecanismos para o fortalecimento 
da capacidade de gestão do SUS e 
atualizando os critérios de habilitação dos 
estados e municípios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, V, V.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Também constitui o Sistema Único de 

Saúde: 
I – instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para 
saúde; 

II – contratos celebrados com entidades 
internacionais  de apoio à saúde; 

III – empresas estrangeiras sem fins 
lucrativos; 

a) Somente a I;             
b) apenas II e III;           
c) apenas III; 
d) I, II e III; 
e) Somente a II. 
 
QUESTÃO 19 
Nas alternativas abaixo, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas, considerando 
os objetivos do SUS: 
( ) A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social observando o disposto em 
relação ao dever do Estado. 
( ) A identificação e divulgação dos fatos 
condicionantes e determinantes de saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) As ações de saúde se destinem à 

coletividade, resguardando os princípios 
federativos e a unicidade. 

A seqüência está correta em: 
a) V, V, V, V  
b) V, V, V, F  
c) V, V, F, F  
d) V, F, V, F  
e) F, F, V, V 
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QUESTÃO 20 
O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como 
objetivo a promoção da qualidade de vida. 
Assinale a alternativa que caracteriza este 
Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de 
programas verticais e grandes 
campanhas de prevenção dirigidas às 
famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e 
de procedimentos capazes de atender 
à crescente demanda por saúde; 

c) Adota o modelo assistencial 
sanitarista que tem como porta de 
entrada o tradicional centro de saúde; 

d) Desenvolve as práticas de saúde que 
integram ações individuais e coletivas 
centradas na família e na comunidade; 

e) Reserva para o enfermeiro, que 
participa da equipe de saúde da 
família, a execução dos procedimentos 
clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
QUESTÃO 21 
O programa de saúde da família tem 
diversas abordagens preventivas para 
promoção de saúde. Dentro deste enfoque, o 
papel do dentista clínico é de: 

a) Selar o maior número de dentes 

possível e aplicar flúor. 

b) Informar, advogar e dar apoio na sua 

área específica, fortalecendo bons 

hábitos e atitudes higiênicas. 

c) Ministrar palestras e aplicar flúor em 

grupos de risco controlando a doença. 

d) Informar, advogar e dar apoio 

integralmente evitando o atendimento 

precoce. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 
 
 
 

 
 
QUESTÃO 22 
Para o PSF, a portaria nº 1.329, de 12.11.99, 
estabelece:  

a) De acordo com a faixa de cobertura, os 

municípios passam a receber incentivos 

diferenciados.  

b) Conhecer a realidade das famílias pelas 

quais são responsáveis e identificar os 

problemas de saúde mais comuns e 

situações de risco aos quais a 

população está exposta;  

c) Executar, de acordo com a qualificação 

de cada profissional, os procedimentos 

de vigilância à saúde e de vigilância 

epidemiológica, nos diversos ciclos da 

vida;  

d) Garantir a continuidade do tratamento, 

pela adequada referência do caso;  

e) Prestar assistência integral, 

respondendo de forma contínua e 

racionalizada à demanda, buscando 

contactos com indivíduos sadios ou 

doentes, visando promover a saúde por 

meio da educação sanitária;  

 
QUESTÃO 23 
De acordo com o Código de Ética 
Odontológico, constitui-se em dever 
fundamental dos profissionais inscritos nos 
Conselhos Regionais de Odontologia: 

a) Exercer a profissão mantendo 

comportamento indigno; 

b) Guardar segredo profissional; 

c) Elaborar as fichas clínicas dos 

pacientes sem necessidade de 

conservá-las; 

d) Ser contrário à harmonia da classe; 

e) Não resguardar a privacidade do 

paciente durante todo o atendimento.. 
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QUESTÃO 24 
 Entre os objetivos da Odontologia Social, 
encontram-se a hierarquização dos 
problemas e a definição de prioridades. 
Considerando-se esses objetivos, pode-se 
afirmar que: 

a) Tais objetivos excluem a filosofia de 
ação, os problemas e os grupos 
populacionais prioritários; 

b) Os centros de decisão desconsideram 
a ordem de grandeza que indique o 
que vai ser alcançado ao final do 
tempo previsto; 

c) Nas prioridades são ignorados os 
danos, os grupos populacionais por 
idade e situação econômica e o tipo de 
serviço; 

d) Número de pessoas atingidas, 
seriedade do dano e custo são alguns 
fatores inerentes às prioridades em 
odontologia; 

e) Um problema de saúde pública não 
está relacionado com morbidade e 
mortalidade e independe dos métodos 
de prevenção. 

 
QUESTÃO 25 
Qual a conduta recomendada para se evitar, 
no ambiente de trabalho, infecção 
ocupacional a partir de uma exposição 
acidental a materiais contaminados? 

a) As medidas profiláticas não devem ser 
implementadas imediatamente após o 
acidente. 

b) Lavagens exaustivas da área exposta, 

com a utilização de éter, hipoclorito ou 
glutaraldeído, são recomendadas. 

c) Em acidentes graves, não há indicação 
para uso de esquema profilático 
utilizando drogas anti-retrovirais. 

d) Recomenda-se lavagem rigorosa da 
área afetada, utilizando água e sabão, 
em caso de exposição percutânea. 

e) Cuidados locais com a área exposta 
são suficientes, não sendo necessários 
imunização e acompanhamento. 

 
 

QUESTÃO 26 
 Considerando-se o processo de educação em 
Saúde Bucal, é lícito afirmar que: 

a) Existem vários instrumentos 
educativos, dentre eles: a entrevista 
pessoal, as palestras, as 
dramatizações, a criação de grupos 
específicos, cartas, jornais, televisão, 
entre outros; 

b) O quadro-negro e o giz não alcançam 
alto grau de eficiência, pois não 
permitem a participação ativa de todo 
o grupo, devido à inibição dos 
indivíduos; 

c) O álbum seriado é de difícil confecção 
e desconsidera as características 
culturais da população-alvo e também 
não influencia no grau de inibição dos 
indivíduos; 

d) As dramatizações não são proveitosas 
no processo de educação em saúde na 
medida em que impedem a 
participação popular; 

e) A organização de grupos específicos de 
discussão devem ser desestimulados 
já que incentivam o desinteresse das 
pessoas que deles participam. 

 
QUESTÃO 27 
Sobre a fluorterapia é INCORRETO afirmar: 

a) O fluoreto de cálcio, formado como 

resultado da aplicação tópica de flúor 

é o elemento fundamental para a 

prevenção e controle da cárie dentária; 

b) Promove redução nos processos de 

desmineralização e remineralização e 

atividade antimicrobiana; 

c) Diminui a tensão superficial; 

d) Reduz a capacidade de adesão das 

bactérias à superfície do dente; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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QUESTÃO 28 
As infrações ao Código Sanitário podem ser 
punidas com penas educativas que incluem 
a reciclagem técnica do infrator, o que deve 
ser sempre realizado: 

a) Em unidades públicas de ensino; 
b) No horário regular de trabalho do 

infrator; 
c) Por funcionários da Secretaria de 

Saúde; 
d) Às expensas do próprio infrator; 
e) Com recursos provenientes dos 

impostos.. 

 
QUESTÃO 29 
O método de prevenção da cárie dentária 
através da utilização de dentifrícios 
fluoretados nos pacientes infantis, 
proporciona uma redução percentual média 
do índice de cárie dentária de: 

a) 10%.  

b) 75%.  

c) 60%.  

d) 35%.  

e) 100%. 

 
QUESTÃO 30 
As anestesias terminais são: 
a) Superficial e por bloqueio. 

b) Infiltrativa e troncular. 

c) Superficial e infiltrativa. 

d) Regional e troncular. 

e) Por bloqueio e troncular. 

 
 
QUESTÃO 31 
Estão entre os principais fatores de risco da 
cárie dentária, EXCETO: 

a) Deficiência de vitamina A. 
b) Falta de acesso ao flúor. 
c) Deficiente controle mecânico do 

biofilme (placa bacteriana). 
d) Consumo excessivo e freqüente de 

açúcar. 
e) Xerostomia. 

 

QUESTÃO 32 
Segundo o Código de Ética Odontológica, é 
considerado dever fundamental do 
profissional: 

1. Exercer a profissão mantendo 
comportamento digno. 

2. Zelar pela saúde do paciente, bem 
como guardar segredo profissional. 

3. Manter atualizados os conhecimentos 
necessários para o exercício 
profissional. 

4. Priorizar, no desempenho de suas 
funções, o atendimento aos pacientes 
de melhor poder aquisitivo. 

5. Resguardar a privacidade do paciente 
durante o atendimento odontológico. 

Estão corretas: 
a) 1, 2 e 3 apenas  
b) 1, 2, 3 e 5 apenas  
c) 2, 3 e 4 apenas  
d) 2, 3 e 5 apenas  
e) 1, 2, 3, 4 e 5 

 
QUESTÃO 33 
O Ministério da Saúde recomenda que uma 
equipe de saúde da família atenda uma 
população de aproximadamente: 

a) 600 a 1000 famílias; 

b) 300 a 500 pessoas; 

c) 400 a 2000 pessoas; 

d) 100 a 200 famílias; 

e) Nenhum dos itens anteriores. 

 
QUESTÃO 34 

O tipo de ameloblastoma que apresenta alto 
índice de recidiva é: 

a) unicístico; 

b) Folicular; 

c) Multilocular; 

d) Periférico; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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QUESTÃO 35 
Sobre odontologia e saúde pública: 

a) As perdas dentárias, ao longo das 
últimas décadas, têm diminuído em 
detrimento de fatores como melhorias 
nas políticas de prevenção em saúde 
bucal. 

b) Estas implementações em saúde 
pública, principalmente entre as 
crianças, têm reduzido a prevalência 
de cárie e melhorado o acesso aos 
serviços odontológicos na rede 
pública. 

c) Muitos estudos mostram que em 
idades mais tardias ocorre um 
aumento de indicações de interdontias 
em função de doença periodontal. 

d) Os sentimentos resultantes da perda 
dentária e seu significado na 
qualidade de vida se mostram 
bastante negativos, relacionando-se 
com problemas funcionais, estéticos e, 
principalmente, psicossociais. 

e) A perda dentária constitui um 
problema de saúde pública e um de 
seus principais contribuintes são as 
cáries dentárias. 

 
QUESTÃO 36 
O local mais comum do aparecimento do 
herpes secundário, na cavidade oral, é: 

a) Borda lateral de língua 

b) Fundo de vestíbulo 

c) Mucosa jugal 

d) Palato mole 

e) Palato duro 

 
QUESTÃO 37 
Assinale a alternativa que corresponde a um 
fio de sutura polifilamentado reabsorvível 
utilizado em cirurgia oral: 

a) Catgut cromado 

b) Seda 

c) Náilon 

d) Ácido poliglicólico 

e) Catgut simples 

QUESTÃO 38 
“O Código de Ética Odontológica regula os 
direitos e os deveres dos profissionais, das 
entidades e das operadoras de planos de 
saúde, com inscrição nos Conselhos de 
Odontologia, segundo suas atribuições 
específicas.” 
De acordo com o Código de Ética 
Odontológica, constitui infração ética dos 
profissionais e/ou entidades de Odontologia. 

a) Zelar e trabalhar pelo perfeito 
desempenho ético da Odontologia e 
pelo prestígio e bom conceito da 
profissão. 

b) Apontar falhas nos regulamentos e 
nas normas das instituições em que 
trabalhe, quando as julgar indignas 
para o exercício da profissão ou 
prejudiciais ao paciente, devendo 
dirigir-se, nesses casos, aos órgãos 
competentes. 

c) Iniciar tratamento de menores sem a 
autorização de seus responsáveis ou 
representantes legais, exceto em casos 
de urgência ou emergência 

d) Garantir ao paciente ou a seu 
responsável legal acesso a seu 
prontuário, sempre que for 
expressamente solicitado, podendo 
conceder cópia do documento, 
mediante recibo de entrega. 

e) Promover a saúde coletiva no 
desempenho de suas funções, cargos 
e cidadania, independentemente de 
exercer a profissão no setor público 

ou privado. 
 
QUESTÃO 39 
Assinale a alternativa que corresponde à 
melhor técnica de imagem disponível para 
avaliação da posição e morfologia do disco 
articular da articulação temporomandibular: 

a) Radiografia panorâmica 
b) Tomografia computadorizada 
c) Ressonância magnética 
d) Radiografia transcraniana 
e) Tomograma pluridirecional 
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QUESTÃO 40 
Em relação à Biossegurança, identifique com 
V as afirmativas verdadeiras e com F, as 
falsas. 
( ) Assepsia é o conjunto de procedimentos 
que visam impedir a penetração de 
microorganismos em 
determinada área ou superfície que não os 
contenha. 
( ) Degermação é o ato de remoção parcial ou 
a redução dos microorganismos da pele ou 
de outros tecidos 
por métodos quimiomecânicos. 
( ) Desinfecção é o processo de destruição de 
todos os organismos patogênicos. 
A alternativa que apresenta a sequencia 
correta, de cima para baixo, é a 

a) V F V 

b) F V V 

c) V V F 

d) F F V 

e) V V V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




