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Leia o texto a seguir e responda o que se pede 

acerca do mesmo: 

 

EU ERA UM MORTO 

 

           Não me lembro do amanhecer do sexto dia. 

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a 

manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a 

vida e a morte. Nesses momentos, pensava em 

minha família e a via tal como me contaram agora 

que esteve durante os dias do meu 

desaparecimento. Não fiquei surpreso com a notícia 

de que tinham me prestado homenagens fúnebres. 

Naquela sexta manhã de solidão no mar, pensei que 

tudo isso estava acontecendo. Sabia que haviam 

comunicado à minha família o meu 

desaparecimento. Como os aviões não voltaram, 

sabia que tinham desistido da busca e que me 

haviam declarado morto.  

Nada disso era errado, até certo ponto. Em 

todos os momentos, tratei de me defender. Encontrei 

sempre um meio de me defender. Encontrei sempre 

um meio de sobreviver, um ponto de apoio, por 

insignificante que fosse, para continuar esperando. 

No sexto dia, porém, já que não esperava mais 

nada. Eu era um morto na balsa.  

Á tarde, pensando que logo seriam cinco 

horas e os tubarões voltariam, fiz um desesperado 

esforço para me levantar e me amarrar à borda. Em 

Cartagena, há dois anos, vi na praia os restos de um 

homem destroçado por tubarão. Não queria morrer 

assim. Não queria ser repartido em pedaços entre 

um montão de animais insaciáveis. 

Eram quase cinco horas. Pontuais, os tubarões 

estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me 

penosamente para desatar os cabos do estrado. 

A tarde era fresca. O mar, tranqüilo. Senti-me 

ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as 

sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu 

em mim renovados desejos de viver. 

 

 

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A 

fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a 

dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de 

exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei 

arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não 

tinha com que cortá-las. Foi então que lembrei dos 

cartões da loja de Mobile. 

Estavam num dos bolsos da calça, quase 

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, 

levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um 

milagre: a garganta se aliviou um pouco e a boca se 

encheu de saliva. Lentamente continuei mastigando, 

como se aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar 

mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a 

dor das mandíbulas e até achei que seria 

desperdício jogá-los no mar. Senti descer até o 

estômago a minúscula papa de papelão moído e 

desde esse instante tive a sensação de que me 

salvaria, de que não seria destroçado pelos 

tubarões. [...] 

          Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. 

Não sei por que estava certo de que esse não seria 

o último. O mar estava tranqüilo e nublado, e quando 

o sol saiu, mais ou menos às oito da manhã, eu me 

sentia reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o 

céu cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete 

gaivotas.  

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria 

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela 

terceira vez, depois de tê-las visto durante dois dias 

consecutivos, senti o terror renascer. “são sete 

gaivotas perdidas”, pensei, com desespero. Todo 

marinheiro sabe que, às vezes, um bando de 

gaivotas se perde no mar e voa sem direção, 

durante vários dias, até encontrar e seguir um barco 

que lhes indique a direção do porto. Talvez aquelas 

gaivotas que vira durante três dias fossem as 

mesmas todos os dias, perdidas no mar. Isso 

significa que eu me distanciava cada vez mais da 

terra. 

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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É incorreto afirmar que: 

a) O texto pertence ao gênero relato pessoal; 

b) Trata-se de um relato de um grupo de 

marinheiros e nada os atormentava além 

dafome; 

c) O relator fala especificamente do sexto e do 

sétimo dia; 

d) O marinheiro havia sido declarado morto; 

e) O marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do 

seu sapato. 

 

 

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do 

amanhecer do sexto dia” tem-se:  

a) próclise; 

b) ênclise; 

c) mesóclise; 

d) mesóclise pela presença do advérbio; 

e) próclise e ênclise.  

 
 

 

 

 

A última oração do segundo parágrafo “Eu era um 

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que: 

a) está no pretérito perfeito; 

b) está no pretérito imperfeito do indicativo; 

c) está no modo indicativo e no tempo presente; 

d) é um verbo de primeira conjugação; 

e) é um verbo regular. 

 

 

No penúltimo parágrafo do texto há:  

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e 

um oblíquo; 

b) quatro pronomes e um deles é possessivo; 

c) quatro pronomes pessoais do caso reto; 

d) cinco pronomes oblíquos; 

e) somente dois pronomes pessoais do caso 

oblíquo.  

 

 

 

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é 

garantido em: 

a) conquanto esteja chegando; 

b) porquanto esteja chegando; 

c) posto que esteja chegando; 

d) ainda que esteja chegando; 

e) desde que esteja chegando. 

 

 

 

A palavra que semanticamente está relacionada a 

chumbo é: 

a) plúmbeo; 

b) fulvo; 

c) pluvial; 

d) cúpido;  

e) fluvial. 

 

 

 

Marque a alternativa que preenche os espaços 

corretamente: Ele não conhecia _______ médica 

mas foi ________ clínica ________ dez horas da 

noite, sem telefonar antes. 

a) a – a – às; 

b) a – à – às; 

c) à – a – às; 

d) à –a – as; 

e) à – à – às. 
 

 
 

 

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos 

pelos avós naquela hora; 

b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a 

Ouro Preto; 

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora; 

d) Somente a b esta correta. 

e) As alternativas a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” 

tem-se um caso de: 

a) antítese; 

b) pleonasmo; 

c) metáfora; 

d) anacoluto; 

e) prosopopéia. 

 
 

 

 

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O 

pronome destacado é: 

a) de tratamento; 

b) pessoal reto; 

c) demonstrativo; 

d) possessivo; 

e) oblíquo. 

 

 

 

 

 

 

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes 

figuras políticas e econômicas no cenário mundial. 

Assinale abaixo a alternativa que representa 

corretamente uma dessas pessoas com sua 

respectiva causa mortis: 

a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio. 

b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas 

naturais. 

c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas 

naturais. 

d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por 

tropas afegãs. 

e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado 

por tropas americanas. 

 

 

 

“Foi um inventor, empresário e magnata americano 

no setor da informática. Ficou mundialmente 

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo 

da Apple e por revolucionar indústrias diversas, 

como: computadores pessoais, filmes de animação, 

música, telefones, tabletse publicação digital. 

Também foi diretor executivo da empresa de 

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de 

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O 

enunciado faz referência a que figura? 

a) Bill Gates 

b) Mark Zuckerberg 

c) Steven Spielberg  

d) Steve Jobs 

e) George Lucas 

 

 

 

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s), 

julgue os itens a seguir: 

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a 

população e a polícia, aliada ao fortalecimento de 

políticas sociais nas comunidades.  

II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do 

Governo Federal e das Secretarias de Segurança, 

atuando em todos os Estados-Membros.  

III – Dentre suas principais funções, servem para 

recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a 

inclusão social à parcela mais carente da população. 

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s 

podemos citar: as comunidades do Morro Santa 

Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

 

a) Todas as opções estão corretas. 

b) Apenas as opções I e II estão corretas. 

c) Apenas a opção IV está incorreta. 

d) Apenas as opções II e IV estão incorretas. 

e) Apenas a opção II está incorreta. 

 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens 

a seguir: 

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos 

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente 

Médio e no norte da África, desde o final do ano de 

2010.  

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, 

Coréia do Norte e Espanha. 

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de 

resistência civil em campanhas sustentadas em 

greves, manifestações, passeatas e comícios, bem 

como no uso de mídias sociais, como Facebook, 

Twitter e vídeos espalhados no Youtube. 

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, 

até agora, o registro de conflito nos países 

envolvidos. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 
 

 

 

Com a visita do presidente norte-americano Barack 

Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os 

EUA em dois assuntos polêmicos: 

a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a 

morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden. 

b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o 

valor da baixa taxa de importação. 

c) A intervenção na crise política em Honduras e a 

Defesa do programa nuclear iraniano. 

d) A crise do dólar por causa das exportações e o 

fim do bloqueio a Cuba. 

e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos 

presos políticos de Guantánamo. 

 

 

 

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada 

em 1993, o Município de Nazária somente se tornou 

realidade mais de uma década após o sufrágio. A 

razão para o retardamento foram Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 4.810, 

de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo 

município. O principal argumento utilizado pelos 

opositores da emancipação é o (a): 

a) Baixo índice de escolaridade da população 

consultada. 

b) Grande dependência econômica de Teresina. 

c) Descontinuidade territorial de Teresina. 

d) Infra-estrutura precária. 

e) Possibilidade de revoltas populares. 

 

 

 

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas 

abaixo: 

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados: 

Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí, 

composto pelos municípios restantes do sul; 

II. Possui um dos mais expressivos parques 

industriais do Brasil; 

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma 

população estimada de mais de 3 (três) milhões de 

habitantes; 

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui 

sua capital situada no litoral. 

V. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB). 

 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) I, III, IV e V estão corretas. 

c) III, IV e V estão corretas. 

d) III e IV estão corretas 

e) I, IV e V estão corretas. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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O bioma Mata dos Cocais, importante formação 

vegetal de transição entre a floresta amazônica e a 

caatinga, encontra-se presente no Município de 

Nazária. A principal palmeira encontrada na região é 

denominada: 

a) Carnaúba. 

b) Buriti. 

c) Oiticica. 

d) Açaí. 

e) Babaçu. 

 
 

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que 

é: 

a) predominante urbana, masculina e parda. 

b) predominante rural, masculina e parda. 

c) predominante rural, feminina e negra. 

d) predominante urbana, feminina e branca. 

e) predominante rural, masculina e negra. 

 

 

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que: 

I. É importante polo pecuarista do Estado do Piauí; 

II. É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e 

Poti; 

III. Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara 

Municipal; 

IV. Travou com Teresina batalha judicial pelos 

recursos da arrecadação do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços); 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e II estão corretos. 

c) Apenas I e III estão incorretos. 

d) Apenas III e IV estão corretos. 

e) Apenas I, II e III estão incorretos. 

 

 

 

 

 

A terapia de raspagem e alisamento radicular (RAR) 

tem sido considerada o padrão ouro no tratamento 

das periodontites. Sobre essa terapia é correto 

afirmar, EXCETO: 

 
 

a) O objetivo desta forma de tratamento é a 

remoção dos microorganismos presentes 

subgengivalmente, cálculo, cemento e dentina 

contaminados. 

b) Os instrumentos básicos utilizados nas 

raspagens são as curetas periodontais. 

c) As curetas 5-6 são para a raspagem dos dentes 

incisivos e caninos e as curetas 11-12 para distal 

dos posteriores. 

d) Os golpes de raspagem e acabamento devem 

ser aplicados em diferentes direções para 

abranger todas as partes da superfície radicular 

selecionada, porém devendo começar sempre a 

partir da posição apical e prosseguir em direção 

coronária. 

e) A raspagem subgengival e alisamento radicular 

são executados por métodos fechados e 

abertos. 

 

 

Toda vez que é feita uma aplicação tópica de flúor, 

ocorre uma reação química na estrutura mineral dos 

dentes, formando produtos que posteriormente agem 

interferindo na progressão da cárie dentária. O 

responsável pelo efeito tópico do flúor no controle da 

cárie é um mineral tipo fluoreto de cálcio ("CaF2"). 

Quanto à informação discutida acima, marque a 

alternativa CORRETA: 

a) O dente recém-erupcionado é rico em minerais à 

base de carbonato, os quais são dissolvidos pelo 

flúor tópico com maior formação de "CaF2". 

b) A concentração de flúor da aplicação tem 

implicação inversamente proporcional na 

concentração de "CaF2". 

c) A formação de "CaF2" é diretamente 

proporcional ao pH do meio. 

d) Forma-se menos "CaF2" quando da reação de 

qualquer tipo de flúor tópico no esmalte com 

lesão de cárie do que no íntegro. 

e) A dentina é menos reativa que o esmalte ao flúor 

devido à fonte de disponibilidade de cálcio, na 

forma de apatita carbonatada e fosfato de cálcio 

amorfo. 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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A introdução da técnica de condicionamento ácido 

por Buonocore possibilitou a adesão de materiais a 

base de resina acrílica ao esmalte, sendo um grande 

marco na Odontologia Restauradora Adesiva. Sobre 

o condicionamento ácido, é CORRETO afirmar: 

a) Propicia uma diminuição em área de superfície 

disponível para adesão. 

b) Os padrões de condicionamento ácido do 

esmalte variam de acordo com a solução e 

concentração do ácido empregado. 

c) Para se obter um perfeito condicionamento 

ácido, é necessário que a técnica seja feita no 

mínimo duas vezes 

d) A camada “aprismática” presente nos dentes 

decíduos facilita um bom condicionamento 

ácido. 

e) Em dentes molares, há a necessidade de um 

maior tempo de condicionamento ácido. 
 

 

 

 

 

 

Uma paciente de 30 anos necessita, em caráter de 

urgência, da extração do dente 27. Qual a solução 

anestésica local recomendada, sabendo-se que a 

paciente está no quarto mês de gestação?  

a) bupivacaína 0,5%, sem vasoconstritor.  

b) lidocaína 2%, com epinefrina 1:100.000. 

c) prilocaína 3%, com felipressina 0,03 UI/mL.  

d) mepivacaína 2%, com norepinefrina 1:100.000. 

e) articaína 4%, com adrenalina  1: 200.000. 

 

 

A técnica da restauração atraumática (ART) consiste 

em uma proposta de tratamento para controle da 

doença cárie. Com relação à essa técnica julgue os 

itens abaixo. 

( ) Pode ser indicada em algumas situações 

específicas como pacientes medrosos/ansiosos, 

pacientes com deficiência física e/ ou mental, 

crianças de baixa idade e em pacientes idosos que 

moram em clínicas de repouso. 

 

( ) A ART preconiza a remoção da dentina infectada 

e afetada com instrumentos manuais. 

() A ART está contra-indicado quando da presença 

de abscessos, fístulas, exposição pulpar e cárie 

muito próxima à polpa, ou ainda quando não 

favoreça o acesso à cavidade com instrumentos 

manuais. 

(   ) Os materiais restauradores utilizados são o 

cimento de ionômero de vidro quimicamente ativado 

ou o cimento de óxido de zinco eugenol. 

a) V, V, V, F.  

b) F, F, V, V.  

c) V, V, V, V.  

d) V, F, V, F. 

e) V, F, V, V 

 

 

A elevação de casos de doenças crônicas, como a 

diabetes na população, obriga o cirurgião-dentista a 

buscar novos conhecimentos, em especial na 

administração de medicamentos, além de outros 

cuidados de ordem geral. Diante disso, marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) A prescrição de antinflamatórios do tipo não 

esteróides (AINES) deve ser evitada em 

pacientes diabéticos. 

b) Em casos de dor pós-operatória de intensidade 

leve a moderada, a dipirona ou paracetamol são 

as drogas indicadas, nas mesmas dosagens e 

posologias habitualmente empregadas em 

pacientes sob condições normais. 

c) A prescrição de antimicrobianos deve ser feita 

nos tratamentos odontológicos que podem 

provocar bacteremia significativa, optando pelo 

grupo das penicilinas. 

d) o ácido acetilsalicílico (AAS) é contraindicado 

devido a seu efeito hipoglicemiante. 

e) Os antinflamatórios do tipo não esteróides 

(AINES) diminuem o efeito de medicamentos 

hipoglicemiantes. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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O paciente diabético necessita de um tratamento 

multidisciplinar, e o seu atendimento pode ser feito 

nas unidades básicas de saúde, conforme 

recomenda o Mistério da Saúde. Em relação à saúde 

bucal, observa-se uma série de alterações clínicas, 

podendo citar: 

a) carcinomaepidermóide, candidíase, xerostomia. 

b) mucosite, queiliteactínica, doença periodontal. 

c) queilite angular, úlcera traumática, candidíase. 

d) herpes simples, queiliteactínica, candidíase 

e) xerostomia, ardor na língua, doença periodontal 

e distúrbios de gustação. 

 

 

Paciente 67 anos precisa fazer um tratamento 

odontológico extenso. Durante anamnese relatou 

fazer acompanhamento com um cardiologista há 

vários anos devido a um problema de prolapso de 

válvula mitral. Além disso, apresenta hipertensão e 

toma um diurético e AAS infantil diariamente. Para 

fazer o tratamento dentário o mesmo necessita de 

vários cuidados, EXCETO: 

a) Necessidade de profilaxia antibiótica em 

situações que envolvem procedimentos que 

poderão levar a algum tipo de sangramento, 

como por exemplo, tratamentos periodontais e 

extrações. 

b) Antes de qualquer procedimento cruento, ou 

seja, que envolva sangramento, deve-se 

suspender alguns dias antes o ácido 

acetilsalicílico (AAS). 

c) Em relação à hipertensão deve-se atentar para o 

uso de anestésico com vasoconstrictor, sendo a 

felipressina ou a epinefrina os mais indicados no 

atendimento a pacientes com hipertensão 

controlada. 

d) Antes da elaboração de um plano de tratamento 

adequado definitivo, uma interação entre o 

dentista e cardiologista ou clínico é 

recomendada para consultas seguras e 

saudáveis para o paciente. 

e) Suspender o uso do antihipertensivo diurético 

um dia antes da consulta odontológico evitando 

interrupções frequentes do atendimento por 

necessidade de urinar. 

 

 

 

 

Em uma criança do sexo feminino, 8 anos de idade, 

durante a remoção de tecido cariado no elemento 

dentário 85, ocorre exposição pulpar considerável, 

ainda permanecendo dentina cariada, amolecida em 

volta da polpa exposta. O dente não apresentava 

nenhuma sintomatologia dolorosa, não havendo 

evidência clínica e/ou radiográfica de alteração 

patológica irreversível da polpa. A conduta a ser 

seguida está discutida no item: 

a) Tratamento expectante com óxido de zinco e 

eugenol. 

b) Capeamento pulpar direto com hidróxido de 

cálcio e restauração definitiva. 

c) Pulpotomia e restauração definitiva. 

d) Pulpectomia e restauração definitiva. 

e) Exodontia e confecção de mantenedor de 

espaço. 

 

 

Em relação a Estratégia Saúde da Família, de 

acordo com a portaria 648/GM, de 28 de março de 

2006, compete ao cirurgião-dentista:  

I. realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 

perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal  

II. realizar os procedimentos clínicos da Atenção 

Básica em saúde bucal, excluindo  atendimento das 

urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;. 

III. realizar a atenção integral em saúde bucal, 

individual e coletiva, a todas as famílias, a indivíduos 

e a grupos específicos, de acordo com planejamento 

local, com resolubilidade. 

a) Somente I está correta;  

b) I e II estão corretas;  

c) I e III estão corretas;  

d) Somente III está correta;  

e) Somente II está correta. 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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O Pacto pela Saúde reestrutura as Ações e Serviços 

Públicos dentro de uma rede Regionalizada e 

Hierarquizada, vem substituir o modelo anterior 

desgastado pela dificuldade de se impor normas a 

um país tão grande e desigual e pelo excessivo 

detalhamento devido a enorme complexidade do 

SUS. Em relação ao Pacto pela Saúde, assinale (V) 

para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 

afirmativas falsas. 

( ) A implantação do Pacto pela Saúde contempla 

três eixos: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS 

e pacto de gestão. 

() Dentre os princípios que compõem o Pacto pela 

Saúde, podemos citar: respeito às diferenças loco-

regionais, fortalecimento de espaços e mecanismos 

de controle social, qualificação do acesso da 

população à atenção integral à saúde, redefinição 

dos instrumentos de regulação/programação e 

avaliação. 

( ) O pacto de gestão envolve ações concretas e 

articuladas pelas três instâncias federativas no 

sentido de reforçar o SUS como política de Estado 

mais do que política de governos; e de defender, 

vigorosamente, os princípios basilares dessa política 

pública, inscritos na Constituição Federal. 

() O pacto em defesa do SUS estabelece diretrizes 

para a gestão do sistema nos aspectos do 

financiamento, planejamento, programação pactuada 

e integrada, regulação, gestão do trabalho e 

educação na saúde. 

( ) O pacto pela vida é o compromisso entre os 

gestores do SUS em torno de prioridades que 

produzam impacto sobre a situação de saúde da 

população brasileira. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA.  

a) V – V – V – F – F 

b) V – F – V – F – V 

c) V – V – F – F – V 

d) F – F – V – V – F 

e) V – V – F – F – F 

 

 

 “Ação que deve ocorrer em todos os locais e 

momentos do serviço de saúde através do 

compartilhamento de saberes, angústias e 

invenções, tomando para si a responsabilidade de 

“abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, 

com responsabilidade e resolutividade sinalizada 

pelo caso em questão.”(Humaniza SUS). 

O conceito refere-se à: 

a) Acolhimento. 

b) Urgência / emergência. 

c) Classificação de risco. 

d) Assistência especializada. 

e) Ambiência 

 

 

 

Para assegurar a participação da comunidade, o 

Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei n. 

8142, de 28 de dezembro de 1990, conta em cada 

esfera de governo com: 
 

a) Conferências e Conselhos de Saúde que terão 

sua organização e normas de funcionamento 

definidas pelo Ministério da Saúde. 

b) Conselho de Saúde, de caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto de 

representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários, que 

atuam na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros. 

c) Conferência de Saúde que se reunirá a cada 

quatro anos, com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis correspondentes, 

convocada pelo Poder Legislativo ou pelo 

Judiciário. 

d) Comissão IntergestoraBipartite como um espaço 

de articulação entre os gestores e 

representantes da sociedade civil organizada 

objetivando viabilizar a Política de Assistência 

Social. 

e) Conselho de Saúde com composição paritária, 

sendo 50% de representantes do governo e 50% 

de representantes da sociedade civil organizada, 

tendo caráter permanente e consultivo, e sua 

organização e normas de funcionamento 

definidas em regimento próprio aprovado pelo 

respectivo conselho e homologado pelos 

gestores. 

QUESTÃO 31 QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Para se atingir o estado de esterilização são 

utilizados diversos métodos, os quais podem ser 

agrupados em químicos, físicos ou físico-químicos, 

sendo que cada um destes possui suas 

características próprias e aplicações. Quanto aos 

métodos de esterilização assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) A estufa deverá ser aquecida à temperatura 

indicada antes da colocação das caixas de 

instrumentos e o tempo de esterilização deve ser 

contado a partir do instante em que o 

termômetro acusar a temperatura escolhida. 

b) O glutaraldeído é um dialdeído, usado como 

desinfetante e esterilizante de artigos críticos e 

semicríticos, possui grande espectro de 

atividade contra bactérias,Gram-positivas e 

negativas,esporosbacterianos,fungos e vírus. 

c) O calor úmido na forma de vapor saturado sob 

pressão é o mais frequentemente utilizado e o 

mais confiável; seu mecanismo de ação se dá 

por meio de coagulação irreversível e 

desnaturação das enzimas e estruturas 

protéicas dos microorgismos. 

d) Os tempos de contato preconizados são de 30 

minutos para desinfecção e em torno de 6 horas 

para esterilização com glutaraldeído a 2%. 

e) São exemplos de métodos físicos de 

esterilização o claor úmido, calor seco, radiações 

ionizantes e não-ionizantes. 

 

 

 

O estado da saúde bucal apresentado durante a 

gestação tem relação com a saúde geral da gestante 

e pode influenciar na saúde geral e bucal do 

bebê. Diante desta afirmativa, o pré-natal 

odontológico consiste: 

a) No atendimento odontológico individual curativo 

à gestante. 

b) Na assistência e no controle da saúde bucal da 

gestante, no aconselhamento das manobras 

orientadoras e preventivas para a manutenção 

da saúde do bebê, com vistas à integridade dos 

dentes, equilíbrio da boca e harmonia da face. 

c) Na orientação sobre as mudanças que ocorrem 

na boca durante a gravidez. 

d) Na orientação sobre os cuidados com a saúde 

bucal do futuro bebê à gestante. 

e) Na assistência domiciliar mensal pelo cirurgião 

dentista à gestante. 

 

 

 

A cárie é considerada doença infectocontagiosa, 

multifatorial, desencadeada por três fatores 

individuais primários: microrganismos cariogênicos, 

substrato cariogênico e hospedeiro suscetível. Com 

relação aos fatores etiológicos primários e 

determinantes da cárie podemos afirmar que: 

a) A placa bacteriana consiste em uma massa 

densa calcificada, estruturada, constituída por 

microrganismos envolvidos numa matriz rica em 

polissacarídeos extracelulares bacterianos e 

glicoproteínas salivares, firmemente aderida aos 

dentes. 

b) Os alimentos fibrosos, denominados protetores, 

exigem mais mastigação que os não fibrosos, o 

que aumenta o fluxo salivar e o atrito com a 

superfície dentária auxiliando na remoção de 

resíduos e placa bacteriana. 

c) O flúor dinamicamente importante é o que 

está presente esporadicamente na cavidade 

bucal. 

d) A freqüência do consumo de carboidratos 

fermentáveis apresenta menor risco à cárie que 

a sua quantidade de ingestão. 

e) O efeito protetor da saliva deve-se 

exclusivamente ao fato de o fluxo salivar 

remover microrganismos e seus produtos 

metabólicos. 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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Considerando que o cirurgião-dentista está incluído 

no grupo de risco de contaminação pelo vírus da 

Hepatite B, analise as afirmativas abaixo: 

I- A vacinação contra o VHB (Vírus da Hepatite B) é 

a maneira mais eficaz na prevenção da infecção 

aguda ou crônica e também na eliminação da 

transmissão do vírus em todas as faixas etárias. 

II- O VHB é aproximadamente 100 vezes mais 

infectante que o HIV e 10 vezes mais que o Vírus da 

Hepatite C (VHC) 

III- A transmissão da hepatite B ocorre por via 

parenteral, contato íntimo e alimentos contaminados. 

IV- O esquema básico de vacinação contra a 

hepatite B se constitui de três doses, com intervalos 

de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 

dias da primeira para a terceira dose. 

 

a) I, II, III estão corretas;  

b) II, III e IV estão corretas;  

c) I e IV estão corretas;  

d) I, II e IV estão corretas;  

e) I, III e IV estão corretas. 

 

 

 

Avaliando os níveis de prevenção de Leavell e Clark 

para a cárie, a remineralização de mancha branca 

pode-se encaixar no: 

a) 1
o
 nível de prevenção, que é a promoção de 

saúde 

b) 2
 o

 nível de prevenção, que é a proteção 

específica 

c) 3
 o
 nível de prevenção, que é proteção específica 

d) 3
 o

 nível de prevenção, que é diagnóstico e 

tratamento imediato 

e) 4
o
 nível de prevenção, que é limitação do dano. 

 

 

 

 

 

A aplicação da quimioterapia e a da radioterapia têm 

sido muito efetivas, porém estão associadas a 

efeitos colaterais também na cavidade bucal 

considerados clinicamente importantes. São 

exemplos desses efeitos, EXCETO: 

a) mucosite,  

b) mucocele 

c) candidíase,  

d) xerostomia,  

e) cárie, 

 

 

 

O flúor é hoje um dos mais populares agentes 

preventivos contra a cárie dentária. O uso do flúor 

em crianças acima de 6 anos com atividade de cárie 

nas escolas envolve: 

 

a) escovação supervisionada com dentifrício 

fluoretado, sendo desnecessária a aplicação 

tópica de flúor. 

b) escovação supervisionada com dentifrício 

fluoretado, aplicação tópica de flúor, bochecho 

fluorado. 

c) escovação supervisionada com dentifrício não 

fluoretado, aplicação tópica de flúor, bochecho 

fluorado. 

d) escovação supervisionada com dentifrício 

fluoretado com concentração acima de 1500 

ppm F e bochecho fluorado. 

e) escovação supervisionada com dentifrício 

fluoretado, sendo desnecessário o bochecho 

fluorado. 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




