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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 
 

Economia criativa – os desafios de Pernambuco 
 

Se quiser manter sua vocação para o protagonismo nesta nova economia, o estado precisa apostar na inovação. 

[...] A nossa economia sempre foi criativa, adaptou-se e adapta-se aos percalços socioeconômicos do mundo globalizado. 
Resta-nos o desafio da inovação. A economia criativa que queremos é aquela que muda a nossa vida e que nos permite deixar 
de legado tudo de mais e de melhor do que recebemos. Há muito não conseguimos pensar diferente. 

Não há mais espaço inovador para os segmentos econômicos da economia tradicional que compartilhamos. Chegou o tempo 
da nova cultura empresarial do design, da moda, da gastronomia, do artesanato, da arquitetura do urbanismo, das mídias, dos 
jogos. É chegada a hora da valorização da cultura do homem, da cultura da sociedade. É tempo de se valorizarem os 
empreendedores humanísticos, aqueles que produzem e vendem comportamentos, sensações e sentimentos, em vez de 
produzirem apenas coisas. 

Precisamos nos adaptar a este novo Pernambuco, o Pernambuco de Suape, da refinaria, da petroquímica, do polo automotivo, 
do polo farmacoquímico, elementos estruturadores para o novo Pernambuco. O Pernambuco dos homens e das mulheres de 
Pernambuco, e não apenas o Pernambuco das coisas de Pernambuco. 

Para isso, precisamos ser inovadores em outros sentidos. Precisamos novas políticas de fomento. Precisamos inovar nas 
políticas de educação, precisamos desenvolver habilidades e métricas que possam visualizar e maximizar esses potenciais 
criativos. 

Precisamos de salvaguardas, papel protetor da sociedade, executado pelo Estado. Precisamos de indução ao 
empreendedorismo e ao risco, precisamos de financiamento.  

Precisamos de ousadia. Precisamos de orgulho e precisamos de acesso a mercados. Precisamos olhar pro nosso passado 
com orgulho. Mas precisamos mais ainda. Precisamos ser o orgulho dos nossos filhos e netos. 

 
(NETO, Gilberto Freyre, Jornal do Commercio, Coluna Rede Gestão, 8 de julho,domingo.) 

 

 

01. Quanto às ideias sugeridas pelo texto 1, todas as alternativas se encontram corretas, EXCETO: 

A) Inovar é imprescindível para que haja crescimento, desenvolvimento no Estado. Sem a inovação, sem o risco não há 
crescimento. 

B) O Estado deve exercer o papel de conduzir seus habitantes ao empreendedorismo e a fornecer financiamentos. 
C) As novas políticas exercidas pelo Estado têm de abrigar, em seu âmbito, além de outras políticas, a educacional. 
D) A economia tradicional, para que o desenvolvimento tenha continuidade, deverá ser substituída, caso contrário ele 

continuará estagnado. 
E) A visão do autor é que, para o crescimento do Estado, além da inovação, deverá haver investimento no sentido de 

pôr, em evidência, primordialmente, o capital a ser conseguido. 

02. Considere as afirmações abaixo, relativas ao texto 1. 

1) O texto, redigido na variedade formal da língua, encontra-se sem exemplo da variedade coloquial. 
2) Existem alguns vocábulos compostos que se encontram redigidos de acordo com as novas normas ortográficas, isto 

é, sem hífen. 
3) O texto possui uma abordagem sociocultural, uma vez que visa ao crescimento do Estado, investindo no ser 

humano, como um todo. 
4) Os sinais de pontuação estão postos de maneira adequada, não existindo erro de acordo com as normas 

ortográficas. 
5) Os vocábulos, quanto às regras de acentuação gráfica, encontram-se totalmente de acordo com as normas 

gramaticais vigentes. 
 

Estão corretas, apenas: 

A) 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 4 e 5. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 5. 
E) 2, 3 e 4. 
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“A nossa economia sempre foi criativa, adaptou-se e adapta-se aos percalços socioeconômicos do mundo globalizado. Resta-
nos o desafio da inovação. A economia criativa que queremos é aquela que muda a nossa vida e que nos permite deixar de 
legado tudo de mais e de melhor do que recebemos. Há muito não conseguimos pensar diferente.” 

 

03. Quanto aos aspectos semânticos do parágrafo acima, em uma das alternativas, existe uma inadequação. Assinale-a. 

A) Existem elementos linguísticos coesivos com valores semânticos diversos, tanto formando orações independentes 
como dependentes. 

B) Os elementos destacados, formadores de orações dependentes, possuem valores semânticos e morfossintáticos 
distintos. 

C) Caso seja formado um período com uma oração iniciada por “...logo que...”, o valor semântico dela será idêntico ao 
existente na palavra “ sempre”. 

D) O termo “percalços”, no contexto, possui significado igual ao da palavra destacada no período: “Quaisquer 
dificuldades poderão ser superadas se tivermos fé”. 

E) Há, no parágrafo, relação semântica de adição, de comparação e de restrição. 
 

 
TEXTO 2  

 

Talento e criatividade 
 

“O homem apenas recria a realidade”, já disse alguém, evidenciando que Criador é somente Deus. No entanto, o homem, 
como ser inteligente, busca metamorfosear o existente no orbe terrestre, mediante a criatividade, seguindo a evolução 
presente nas variadas cores da natureza, nos vários nascente e ocaso, nos diversos luares que nos oferta O Onipotente. 

Vê-se que o homem, ser racional, tem premência também de evoluir mediante uma inovação constante que o faz desenvolver 
seu talento inato. Talento é o que se busca, no jovem, a fim de que, com criatividade, ele demonstre não ser apenas um 
copiador de ideias alheias, mas que possui imaginação e criatividade, evidenciando o poder de mutação que se faz necessário 
em nosso cotidiano. 

O mercado, as empresas estão à cata de talentos, de seres que saibam inovar, que queiram crescer intelectualmente e não de 
colecionadores de títulos. O conhecimento se adquire por meio de uma aprendizagem contínua, que advém da força de 
vontade de cada um, aliada ao talento pessoal. 

Lembre-se de que a evolução existe na natureza, por que então estacionarmos? Transformemo-nos nós e o mundo se 
transformará! Todos os homens possuem poder de inovação, exerçamos o nosso! 

 
(S, Lemos. Inédito). Adaptado. 

 

04. Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, observe as afirmativas abaixo. 

1) Nota-se alguma semelhança com o texto 1. 
2) Ele evidencia anexar à inovação, o talento, para o homem, assim exercer sua criatividade. 
3) A criatividade e o talento são inerentes ao ser humano como ser racional que é. 
4) Há, no texto 2, uma abordagem filosófica. 
5) Existe, também, no texto, o sentido de evolução presente em toda a natureza. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 3, 4 e 5, apenas. 
B) 1, 2, 3, 4 e 5. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
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“O mercado, as empresas estão à cata de talentos. De 
seres que saibam inovar, que queiram crescer 
intelectualmente e não de colecionadores de títulos. O 
conhecimento se adquire por meio de uma aprendizagem 
contínua, que advêm da força de vontade de cada um, 
aliada ao talento pessoal.” 

 
Considere o excerto acima para responder as questões 05 
e 06. 

05. Em “à cata de...”, o sinal indicativo de crase está 
empregado de acordo com as normas gramaticais 
vigentes. Quanto ao emprego do sinal indicativo de 
crase, a alternativa incorreta é: 

A) A aprendizagem contínua depende do talento 
pessoal aliado a força de vontade de cada um. 

B) Nunca fomos à bela Paris, no entanto, sonhamos 
com a Torre Eiffel, com os magníficos museus, 
com a feérica iluminação da cidade. 

C) Os jovens deverão se colocar à disposição das 
empresas e do mercado para inovar. 

D) Os homens precisam crescer intelectualmente e 
se dedicar às causas sociais. 

E) Os homens não obedecem às leis, apenas as 
citam, às vezes, de cor, entretanto todos querem 
exigir os direitos de ser cidadão.  

06. Considere as afirmativas abaixo com referência ao 
excerto acima. 

1) O excerto se encontra correto quanto às normas 
de acentuação gráfica, quanto à regência e 
quanto à concordância. 

2) A palavra “seres” possui forma verbal homônima 
equivalente, pertinente a um verbo chamado de 
anômalo. 

3) Caso o termo antecedente do “que” fosse 
pluralizado, a forma verbal “advém” não sofreria 
alteração. 

4) Em “Os CDs custaram dez reais cada”, existe 
uma inadequação, porque a palavra “cada”, de 
acordo com a variedade linguística formal, nunca 
poderá vir isolada. 

5) Caso empregássemos o verbo “saber” na 
oração: “Se você soubesse...” apenas 
poderíamos completá-la, de acordo com as 
normas gramaticais, com uma forma do futuro do 
pretérito. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) Uma afirmativa, apenas. 
B) Duas afirmativas, apenas. 
C) Três afirmativas, apenas. 
D) Quatro afirmativas, apenas. 
E) Cinco afirmativas. 

 

 
 
 
 
 

“Lembre-se de que a evolução existe na natureza, por que 
então estacionarmos? Transformemo--nos nós e o mundo 
se transformará! Todos os homens possuem poder de 
inovação, exerçamos o nosso! 
 

Excerto para as questões de 07 a 10. 

07. A inadequação quanto ao excerto se encontra na 
alternativa. 

A) Existe um caso de colocação pronominal em que 
a próclise e a ênclise são obrigatórias. 

B) Existe é um verbo pessoal, mas que não exige 
complemento. 

C) Há uma oração com função complementar de 
substantivo, sendo objetiva indireta. 

D) Estacionarmos é uma forma verbal infinitiva, 
formando, por isso oração reduzida. 

E) O pronome se, no segundo período, pode ser 
apenas proclítico, uma vez que o verbo se 
encontra no futuro do presente. 

08. O verbo lembrar-se está empregado de acordo com as 
normas de regência exigidas pela língua formal. Em 
uma das alternativas, há um deslize quanto a esse tipo 
de regência, identifique-a. 

A) Quase sempre, qualquer meta implica em 
esforço, em atravessar obstáculos a fim de 
conseguirmos atingi-la, apenas assim ela será 
valorizada. 

B) Aquele rapaz, que está exercendo alto cargo no 
governo, há muito namora a filha daquele 
deputado. 

C) O médico sorridente disse à enfermeira: “Vá 
tratar as feridas daquele doente, por favor!”. 

D) Naquela casa, composta de vários membros, 
alguns não apreciam certas comidas quando 
estas têm gosto de alho. 

E) Informaram aos candidatos que os resultados 
seriam divulgados com brevidade, pois há 
necessidade de funcionários. 

09. “...por que então estacionarmos?” quanto ao emprego 
do termo em evidência, há um erro, de acordo com as 
normas ortográficas no item: 

A) Vivemos, querendo saber o porquê da existência. 
Interrogamo-nos, mas nada descobrimos... 

B) Venceremos, porque somos corajosos e temos 
força para encetarmos caminhos por vezes 
íngremes e plenos de obstáculos. 

C) As pessoas fizeram barulho por que estavam 
realizando uma festa beneficente para as 
crianças carentes. 

D) Observe bem: aquele porquê se encontra 
redigido de maneira inadequada, corrija-o, assim 
seu texto ficará perfeito. 

E) Não sabemos por que estamos recebendo 
elogios, porém se os recebemos devemos ter 
algum merecimento. 
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10. “Todos os homens possuem poder de inovação...”  

Considere as assertivas abaixo quanto ao emprego do 
vocábulo destacado no excerto acima. 

 

1) Todos dez, ontem, chegaram à hora combinada. 
Assim, pudemos realizar a reunião com sucesso. 

2) Quando nos dirigimos para o pátio, vimos todos 
os jovens, felizes, cantando aquela canção bem 
conhecida, de cujo nome nos esquecemos. 

3) Ao nos dirigirmos à sala de aula, escutamos uma 
voz que dizia delicadamente: “Todos os quarenta 
candidatos desta sala estão aprovados”. 

4) Naquela copa mundial em que o time brasileiro 
saiu vitorioso, todos homens gritavam eufóricos 
pelo grande pleito conquistado. 

5) Faminto, aquele homem devorou, em instantes, 
todos os conteúdos existentes no prato e no 
copo, evidenciando sua carência. 

 
Estão incorretas, apenas: 

A) 1, 2 e 5. 
B) 2, 4 e 5. 
C) 1 e 4. 
D) 1 e 5. 
E) 2 e 4. 
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Matemática 

11. Chegou ao Brasil a máquina de reciclar latinhas de 
refrigerante. Nela, para cada três latinhas colocadas, a 
pessoa recebe R$ 0,20 em dinheiro. Nessa máquina, 
uma pessoa que recebeu R$ 24,00 colocou 

A) 220 latinhas de refrigerante. 
B) 240 latinhas de refrigerante. 
C) 300 latinhas de refrigerante. 
D) 360 latinhas de refrigerante. 
E) 480 latinhas de refrigerante. 

12. Em uma doação são retirados, em média, 400 ml de 

sangue, sendo necessárias 10 semanas entre uma 
doação e outra. Ao mesmo tempo, sabe-se que uma 
pessoa pode perder 2l de sangue sem correr riscos. 

Supondo que uma pessoa não respeite esse intervalo e 
faça doações sucessivas de 400 ml de sangue, em 

quantas doações ela atingiria o limite máximo? 

A) 2 doações. 
B) 4 doações. 
C) 5 doações. 
D) 6 doações. 
E) 8 doações. 

13. Com as novas refinarias que estão sendo construídas, 
o Brasil será capaz de refinar, em 2020, 3,95 milhões 
de barris de petróleo por dia. Se em 2020 o consumo 
interno for de 2,8 mil barris de petróleo por dia, que 
excedente poderá ser exportado? 

A) 6,75 milhões de barris de petróleo por dia. 
B) 3,73 milhões de barris de petróleo por dia. 
C) 3,67 milhões de barris de petróleo por dia. 
D) 2,85 milhões de barris de petróleo por dia. 
E) 1,15 milhões de barris de petróleo por dia. 

14. O saldo da balança comercial de um país é calculado 
pela diferença entre o que ele exporta e o que ele 
importa. Em abril, certo país exportou 7,0 bilhões de 
dólares e importou 9,3 bilhões de dólares. De quanto foi 
o saldo da balança comercial desse país em abril? 

A) + 2,6 bilhões de dólares. 
B) + 1,2 bilhões de dólares. 
C) – 1,2 bilhões de dólares. 
D) – 2,3 bilhões de dólares. 
E) – 2,6 bilhões de dólares. 

15. Em média, 12 músicos se espremem no palco de um 
trio elétrico, que mede 6 m de comprimento por 3,5 m 
de largura. Quanto mede a área desse palco? 

A) 9,5 m
2
 

B) 12,0 m
2
 

C) 18,0 m
2
 

D) 21,0 m
2
 

E) 24,5 m
2
 

 

 

16. Recife, Fortaleza e Salvador são as três capitais do 
nordeste com maior número de pessoas morando 
sozinhas. Ao todo, essas três capitais possuem 285 mil 
residências com um único morador. Fortaleza tem 15 
mil pessoas a mais morando sozinhas que Recife, e 
Salvador tem o dobro do número de pessoas morando 
sozinhas que Fortaleza. De acordo com esses dados, 
quantas pessoas moram sozinhas em Recife? 

A) 150 mil pessoas. 
B) 135 mil pessoas. 
C) 95 mil pessoas. 
D) 75 mil pessoas. 
E) 60 mil pessoas. 

17. O helicóptero que abastece uma plataforma de petróleo 
em alto mar voa a uma velocidade de 225 km/h. Se a 
plataforma fica a 300 km da base, quanto tempo esse 
helicóptero leva para chegar à plataforma? 

A) 1h 45min 
B) 1h 33min 
C) 1h 30min 
D) 1h 25min 
E) 1h 20min 

18. A expressão “beber socialmente” equivale, segundo os 
especialistas, ao consumo máximo diário de álcool 
correspondente a três doses de bebida. Uma dose de 
bebida equivale a uma latinha com 350 ml de cerveja ou 

uma taça com 90 ml de vinho ou um copo com 25 ml de 

uísque. De acordo com esses dados, uma lata com 350 
ml de uísque corresponde a 

A) 12 doses de bebida. 
B) 14 doses de bebida. 
C) 18 doses de bebida. 
D) 25 doses de bebida. 
E) 35 doses de bebida. 

19. Fofo e Fino almoçaram juntos, e a conta foi de 84 reais. 
Na hora de pagar a conta, Fofo, que consumiu o triplo 
de Fino, estabeleceu que cada um pagaria o valor 
proporcional ao seu consumo. Nessas condições, qual 
o valor pago por Fofo? 

A) 21 reais. 
B) 28 reais. 
C) 42 reais. 
D) 56 reais. 
E) 63 reais. 

20. Esse mês, Rosana atrasou o pagamento da taxa extra 
do condomínio, que era de 200 reais. Com isso, ela 
deverá pagar, a mais, 5% desse valor a título de multa e 
2% de juros. Ao todo, quanto Rosana deverá pagar? 

A) 214 reais. 
B) 210 reais. 
C) 207 reais. 
D) 205 reais. 
E) 204 reais. 
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Conhecimentos Específicos 

21. “O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados 
pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo 
organizado de forma regionalizada e hierarquizada”. (Decreto Nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990). Para o que estabelece em seu Art.5º, quanto ao que deve conter a Região de Saúde, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Atenção primária. 
B) Urgência e emergência. 
C) Atenção psicossocial. 
D) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
E) Vigilância Sanitária. 

22. Em seu Art. 11, o Decreto Nº 7.508/11, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, define a atribuição do 
ordenamento do acesso aos serviços de saúde. Para a porta de entrada responsável por este ordenamento, assinale a 
alternativa correta.  

A) Atenção especializada. 
B) Atenção de urgência e emergência. 
C) Comissão Intergestores Tripartite.  
D) Atenção Básica. 
E) Secretaria Estadual de Saúde. 

23. Para o que “compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da 
assistência à saúde”, estabelecido no Art. 21 do Decreto Nº 7.508/11, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, assinale a alternativa correta. 

A) Rede Nacional de Estabelecimentos de Saúde – RENES. 
B) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.  
C) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. 
D) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. 
E) Rede Nacional de Assistência a Saúde – RENAS. 

24. Para o que compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde-SUS, estabelecida na Lei 8.080 em seu Art. 18, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 
saúde. 

B) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de 
Saúde-SUS, em articulação com sua direção estadual. 

C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde- SUS. 
D) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.  
E) Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico 

e de saúde do trabalhador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

br
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25. Com base nas terminologias para agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória, definidas na Portaria 
Nº14 de 25 de Janeiro de 2011 para todo o território nacional, que estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições 
aos profissionais e serviços de saúde, relacione as duas colunas, numerando a segunda de acordo com a primeira. 

 Designação  Significado 
    
1) Doença (    ) Manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para 

causar doença. 
2) Agravo (    ) Qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos 

provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso 
de drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas. 

3) Evento (    ) Evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros 
países por meio da propagação internacional de doenças e que 
potencialmente requerem uma resposta internacional coordenada. 

4) Emergência de Saúde 
Pública de Importância 
Nacional - ESPIN 

(    ) Enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, 
que represente ou possa representar um dano significativo para os seres 
humanos. 

5) Emergência de Saúde 
Pública de Importância 
Internacional – ESPII 

(    ) Evento que apresente risco de propagação ou disseminação de doenças 
para mais de uma Unidade Federada - Estados e Distrito Federal - com 
priorização das doenças de notificação imediata independente da natureza 
ou origem. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 
 

A) 4, 1, 5, 2, 3. 
B) 1, 5, 2, 3, 4. 
C) 3, 2, 5, 1, 4. 
D) 3, 5, 1, 4, 2. 
E) 3, 2, 1, 4, 5. 

26. Considerando as normas técnicas de esterilização por produtos Químicos, assinale a alternativa incorreta para os cuidados 
durante seu processamento. 

A) Utilizar recipientes plásticos fechados, ficando o instrumental totalmente submerso na solução. 
B) Antes de ser colocado na solução o instrumental deve ser rigorosamente limpo com desencrostante, sabão ou 

detergente e efetivamente limpo. 
C) Não colocar juntos, na mesma cuba materiais diferentes, como aço e alumínio. 
D) Usar pinça estéril para retirar o instrumental, após o processamento. 
E) Enxaguar o instrumental com água antes de usá-lo no paciente. 

27. Com referência às Lesões Fundamentais, que acometem a boca, assinale a alternativa correta para a “depressão da 
mucosa identificada por perda do epitélio, com exposição do tecido conjuntivo subjacente”. 

A) Vesícula. 
B) Erosão 
C) Bolha  
D) Úlcera. 
E) Pápula. 

28. Dentre as doenças infectocontagiosas, que podem ocorrer por contaminação durante o atendimento odontológico, assinale a 
alternativa correta para a de maior frequência. 

A) Herpes. 
B) AIDS 
C) Hepatite. 
D) Gripe. 
E) Tuberculose. 
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29. “O uso de vacinas pela equipe odontológica e de grande importância para complementação dos cuidados e procedimentos 
de proteção individual”. Para a indicação e administração de imunização existentes, analise cada uma das sentenças abaixo 
e assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) A vacina para a Hepatite B é administrada em três doses de 0,30 e 180 dias, sendo obrigatória a sorologia pós- 
vacinação. 

(   ) A vacina para Hepatite A é administrada em uma única dose. 
(   ) A vacina para Tétano deve ser aplicada a todos os não vacinados anteriormente com a vacina Tríplice (DPT). 
(   ) A vacina para Influenza é indicada para toda equipe odontológica e aplicada ao mesmo tempo. 
(   ) Toda a equipe odontológica deve ser imunizada contra AIDS. 

 

A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) F, V, V, F, V. 
B) V, V, F, V, F. 
C) V, F, V, F, V. 
D) F, V, F, V, F. 
E) V, F, V, V, F. 

30. Considerando o uso de Equipamento de Proteção Individual-EPI, que deve ser utilizado pela equipe profissional durante o 
atendimento odontológico, analise cada uma das sentenças abaixo e assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) O avental deve ter mangas compridas para proteger os braços, bolsos para colocação de pequenos objetos, longo o 
suficiente para proteger coxas quando o profissional estiver sentado e, de abotoadura lateral. 

(   ) Durante todo o atendimento deve ser utilizado Gorro ou Touca devendo cobrir todo o cabelo. 
(   ) A máscara deve ter no mínimo dupla proteção e pode ser do tipo descartável ou de tecido. 
(   ) Os óculos devem ter proteção lateral e serem usados mesmo por aqueles que não possuem deficiência visual. 
(   ) Em procedimentos cirúrgicos de longa duração ou com muito sangramento é indicado o uso de dois pares de luvas. 
(   ) O uso de luvas não protege as mãos das perfurações, mas podem diminuir em caso de acidentes a penetração em 

até 50% de seu volume. 
 

A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, V, F, F, V, F. 
B) F, V, F, V, V, F. 
C) F, V, F, V, V, V. 
D) V, V, V, F, V, F. 
E) F, F, V, F, V, F. 

31. Para a área que contém o “Espaço Ideal de Pega” e o “Espaço Máximo de Pega”, permitindo à equipe odontológica executar 
movimentos de 1 a, no máximo, 4, tendo como referência central a cavidade bucal do paciente, assinale a alternativa correta. 

A) Espaço ideal de pega. 
B) Espaço máximo de pega. 
C) Espaço múltiplo funcional. 
D) Círculo funcional de trabalho. 
E) Círculo operacional múltiplo. 

32. No processo de implantação da Equipe de Saúde Bucal, com a integração desta ao elenco de profissionais que compõem a 
USF e, com ele deve compartilhar conhecimentos e participar ativamente das ações necessárias na atenção básica, analise 
cada uma das sentenças abaixo e assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) Identifica as necessidades e expectativas da população em relação à saúde bucal. 
(   ) Estimula e executa medidas de promoção da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal. 
(   ) Desenvolve no caso das ações específicas do seu núcleo de conhecimento, programação para a promoção da 

saúde bucal, com a Equipe de Saúde Bucal. 
(   ) Executa ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência. 
(   ) Participa, observando, o processo de acolhimento. 

 

A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, V, F, V, F. 
B) V, F, V, F, V. 
C) F, V, F, V, F. 
D) V, F, V, F, F. 
E) F, V, F, F, V. 
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33. Considerando a conceituação de Intersetorialidade na 
atenção à população pelo SUS, assinale a alternativa 
correta para o procedimento que integra esse processo. 

A) Consulta ampliada. 
B) Visita domiciliar. 
C) Atender a todos os que procuram os serviços de 

saúde, garantindo a continuidade da assistência, 
e estabelecendo articulações com a rede de 
serviços. 

D) Utilizar a escuta qualificada como forma de atingir 
a eficiência e a eficácia do atendimento. 

E) Garantir o acesso ao atendimento a toda 
população da área de abrangência dos diversos 
serviços. 

34. Considerando a adequação do processo de trabalho ao 
modelo de atenção proposto para o Processo de 
Trabalho nas Diretrizes da Politica Nacional de Saúde 
Bucal assinale a alternativa correta para o que  
estabelece  que : “a atuação da equipe de saúde bucal 
(ESB) não deve se limitar exclusivamente ao campo 
biológico ou ao trabalho técnico–odontológico  devendo 
interagir com profissionais de outras áreas, de forma a 
ampliar seu conhecimento, permitindo a abordagem do 
indivíduo como um todo, atenta ao contexto 
socioeconômico cultural no qual ele está inserido”.   

A) Integralidade da Atenção.  
B) Intersetorialidade. 
C) Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo.  
D) Gestão participativa. 
E) Responsabilidade profissional. 

35. Com relação à Livre demanda ou demanda espontânea 
para o atendimento odontológico na Estratégia Saúde 
da Família, analise cada uma das sentenças abaixo e 
assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) É caracterizada por pessoas que buscam o 
atendimento por sua autopercepção ou por 
alguma intercorrência clínica. 

(   ) Sempre que possível, o acolhimento para este 
tipo de demanda deve ser diário e ofertado nos 
dois turnos de trabalho. 

(   ) Deve ocupar, quando necessário, 100% do 
tempo para o atendimento clínico. 

(   ) O usuário deve ser encaminhado à atenção 
coletiva quando necessitar de orientações. 

(   ) O usuário deve ser agendado, quando 
identificada a necessidade de tratamento. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, V, F, V, V. 
B) V, F, F, V, F. 
C) F, F, V, F, F. 
D) F, V, F, V, F. 
E) V, F, V, F, V. 

36. Para o processo caracterizado por pessoas 
cadastradas na área de maior vulnerabilidade sem 
excluir os usuários que buscam a demanda 
espontânea, que apresentem doença ativa são 
agendados para atendimento individual na unidade de 
saúde, ou para receber atenção em espaços 
extraclínicos como os domicílios (pessoas com 
necessidades especiais ou acamadas) ou nas escolas e 
creches, assinale a alternativa correta. 

A) Livre demanda ou demanda espontânea. 
B) Demanda organizada ou Atenção Programada. 
C) Grupos de controle ou manutenção. 
D) Organização da demanda. 
E) Manutenção ou retorno programado. 

37. Para o um sistema de informação da Estratégia Saúde 
da Família que permite o conhecimento da realidade da 
população acompanhada o qual, deve ser alimentado  
pela Equipe Saúde Bucal  com o lançamento dos 
procedimentos coletivos, atividade educativa  em grupo 
e visitas domiciliares, assinale a alternativa correta. 

A) Sistema de Informações da Atenção Básica –
SIAB. 

B) Sistema de Informação Ambulatorial do SUS –
SIA/SUS.  

C) Sistema de Informação em Saúde – SIA/ SUS.  
D) Sistema de Informação Hospitalar – SIAH/SUS. 
E) Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – SCNES. 

38. Para as características gerais para permitir um uso 
adequado, comuns a todos os equipamentos 
odontológicos, assinale a alternativa incorreta. 

A) Não ocupar espaço necessário à equipe de 
trabalho. 

B) Possuir motores de alta e baixa rotação operados 
por dois comandos independentes. 

C) Ter flexibilidade para serem usados por 
operadores destros e canhotos, que podem estar 
trabalhando com ou sem auxiliar. 

D) Ter as pontas ligadas por mangueiras, com 
comprimento adequado para permitir acesso à 
zona de operação, inclusive equipamento de 
sucção. 

E) Locar os instrumentos conectados por 
mangueiras com fácil acesso á boca e retorno 
com um mínimo de movimentos. 

39. Considerando a montagem das bandejas instrumentais 
e materiais, a alternativa incorreta a respeito da bandeja 
para isolamento absoluto. 

A) Grampos para isolamento. 
B) Arco de Ostby. 
C) Régua milimetrada. 
D) Fio Dental, algodão e gaze. 
E) Pinça porta-grampos (Palmer). 
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40. O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de 
Indicadores da Atenção Básica, redefiniu em 2006 para 
a área de saúde bucal dois indicadores principais e dois 
indicadores complementares. Estes indicadores 
constituem instrumento nacional de monitoramento e 
avaliação das ações e serviços de saúde bucal 
referentes à atenção básica (MS. Caderno da Atenção  
Básica em Saúde Bucal). Para o indicador que 
estabelece “o percentual de pessoas que participaram 
da ação coletiva escovação dental supervisionada 
dirigida, necessariamente, a um grupo de indivíduos, e 
não a ação individual (....) e que  expressa o percentual 
de cobertura correspondente à média de pessoas que 
tiveram acesso à escovação dental com 
orientação/supervisão de um profissional treinado, 
considerando o mês ou meses em que se realizou a 
atividade, em determinado local e ano, visando à 
prevenção de doenças bucais, mais especificamente 
cárie dentária e doença periodontal”, assinale a 
alternativa correta. 

A) Cobertura de primeira consulta odontológica 
programática. 

B) Proporção de procedimentos odontológicos 
especializados em relação às ações 
odontológicas individuais. 

C) Média de procedimentos odontológicos básicos 
individuais. 

D) Cobertura da ação coletiva escovação dental 
supervisionada. 

E) Média de procedimentos odontológicos básicos 
coletivos. 

 
 
 
 

br




