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PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR 

 
Considere o texto abaixo:1 
 
1.“O ser humano evoluiu, tornou se bípede, mas continuou caminhando.  
2. E passou a usar a caminhada para outros fins que não o de chegar a um  
3. lugar específico: o de buscar determinada coisa. Praticar exercícios  
4. físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o  
5. sedentarismo era a exceção antes que a regra; caçadores, agricultores,  
6. trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.” 
 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
A) No primeiro período, as vírgulas foram utilizadas para separar um pleonasmo. 
B) No segundo período, os dois pontos foram utilizados para caracterizar  
textualmente o discurso do interlocutor. 
C) Em “caçadores, agricultores, trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”, as 
vírgulas foram utilizadas para separar termos coordenados. 
D) Em “Praticar exercícios físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no 
passado, o sedentarismo era a exceção antes que a regra;” as vírgulas foram empregadas 
para separar orações adjetivas restritivas. 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa cuja sentença esteja de acordo com as regras de ortografia e 
acentuação: 
 
A) Órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os 
problemas da cidade. 
B) A noite, com as ruas iluminadas por esplendidas fogueiras de São João, as pessoas 
dançavam na rua. 
C) Devido às opiniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de 
elevar o IPTU. 
D) As discussões sobre o reflorestamento influenciaram na votação favorável ao projeto 
do governo. 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta de acordo com as regras gramaticais canônicas. 
 
A) O que sua empresa tem para mim oferecer hoje? 
B) Meu professor de violão mora à Rua Ari Barroso. 
C) Esse caso é análogo daquele do último julgamento. 
D) O carioca Vinícius de Moraes radicou-se na Bahia. 
 
QUESTÃO 04 
 
Complete a frase: Não encontrei a revista ___ você se referiu, razão ___ não a comprei 

                                                 
1 Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_arte_de_caminhar.html. acesso  
em 11 de março de 2011. 
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A) a que, por que. 
B) à que, porquê. 
C) à que, por quê 
D) a que, porque. 
 
QUESTÃO 05 
Reflita sobre o uso da crase no trecho seguinte: 
“O relatório atribui o alto número de fatalidades às políticas de transporte”. Há crase 
neste caso, pois: 
 
A) “às” indica a junção da preposição “as” com o pronome “a”. 
B) “às” indica a junção do artigo “as” com a preposição “a”. 
C) “às” indica a junção do pronome “as” com o artigo “a”. 
D) “às” indica a junção do artigo “as” com o pronome “a”. 
 
QUESTÃO 06 
Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a 
expressão destacada é  
 
A) adjunto adverbial. 
B) complemento nominal. 
C) adjunto adnominal. 
D) objeto indireto. 
 
QUESTÃO 07 
Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, 
NÃO ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
 
A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo. 
D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
QUESTÃO 08 
Indique a alternativa correta 
 
a) Preferia brincar do que trabalhar 
b) Preferia brincar à trabalhar. 
c) Preferia brincar a trabalhar. 
d) Preferia mais brincar que trabalhar. 
 
QUESTÃO 09 
Indique a palavra correta que completa a seguinte frase: “ Eis o secretário ___ eficiência 
e honradez eu lhe falei. 
 
a) cujo. 
b) De cuja. 
c) Cujo a. 
d) De cujos a 
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QUESTÃO 10 
Complete a frase: “ Posso informar ___ senhores ___ ninguém, na reunião, ousou aludir 
____ tão delicado assunto. 
 
(A) aos, de que, o. 
(B) aos, de que, ao. 
(C) os, que, à. 
(D) os, de que, a 
 

 

PROVA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ODONTÓLOGO 20H E 40H 

 
QUESTÃO 11 
A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080/90 é incisiva nos seus princípios e diretrizes 
quando destaca: 
 
I- A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência. 
II-  A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. 
III-  A participação da comunidade. 
IV-  A utilização da epidemiologia na definição de prioridades e orientação no 
planejamento das ações dos serviços de saúde. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a- I apenas 
b- I,II,III e IV 
c- I, II E III apenas 
d- I, II E IV apenas 
 
 
QUESTÃO 12 
Referem-se às instâncias colegiadas municipais do Sistema único de Saúde previstas na 
Lei Federal 8.142 / 90 do Ministério da saúde: 
 
a) Câmara Técnica de Saúde e Diretoria Colegiada da Saúde. 
b) Diretoria Colegiada da Saúde e Diretoria Técnica da Saúde. 
c) Conferência Municipal de Saúde e Diretoria Colegiada da Saúde. 
d) Conferência Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. 
 
QUESTÃO 13 
O Controle Social, conforme previsto no SUS, É UMA OPORTUNIDADE PARA: 
 
a- A população se manifestar quando está insatisfeita com o que lhe é oferecido. 
b- A população participar da formulação de políticas de saúde e definição de 
prioridades. 
c- Os líderes da população fazerem pressão em relação ao que consideram certo. 
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d- Os usuários participarem diretamente da administração do serviço. 
 
QUESTÃO 14 
A política de saúde no Brasil, após a Lei 8.080/90 tem incentivado que: 
 
a- A saúde tenha um orçamento cada vez maior. 
b- A assistência médica tenha uma fatia cada vez maior no orçamento. 
c- O município assuma cada vez mais a responsabilidade sobre a saúde de seus 
cidadãos. 
d- Os três níveis de governo (federal, estadual e municipal) tenham uma atividade 
complementar e suplementar ao setor privado sem finalidade lucrativa.  
 
QUESTÃO 15 
 
Leia as afirmações apresentadas e indique aquelas que caracterizam corretamente o 
Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
I. O Sistema Único de Saúde começou a ser implantado por meio de uma 
estratégia que buscou dar caráter universal à cobertura das ações individuais de saúde, 
que até então eram proporcionais pelo INAMPS apenas para os seus beneficiários. 
II.  A Lei Nº. 8.080 instituiu o Sistema Único de Saúde com comando único em 
cada esfera de governo e definiu o Ministério da Saúde como gestor no âmbito da 
União. 
III.  O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e garante 
assistência integral e completamente gratuita para a totalidade da população, inclusive 
aos pacientes portadores do HIV, sintomáticos ou não, aos pacientes renais crônicos e 
aos pacientes com câncer. 
IV.  O financiamento do SUS é uma responsabilidade comum dos três níveis de 
governo. Em setembro de 2000, foi aprovada a Emenda Constitucional 29 (EC-29), que 
determinou a vinculação de receitas dos três níveis para o sistema. 
 
Está correto o contido em: 
 
a) I e II, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
d) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 16 
A Epidemiologia já tem uma longa tradição como método para o estudo da distribuição 
de um problema de saúde na população e para a investigação das razões desta 
distribuição. Uma de suas aplicações é a utilização dos conhecimentos produzidos para 
auxiliar a escolha das intervenções a serem implementadas, em função da situação 
encontrada. Outras aplicações da Epidemiologia são, EXCETO:  
 
a- Diagnóstico da situação de saúde. 
b- Investigação etiológica. 
c- Determinação do Plano de Tratamento do indivíduo. 
d- Planejamento e organização dos serviços. 
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QUESTÃO 17 
A vigilância epidemiológica é a forma tradicional de utilização da Epidemiologia, nos 
serviços de saúde. São objetivos da vigilância epidemiológica, EXCETO: 
 
a- Informar sobre a magnitude e a distribuição dos agravos à saúde, na população, 
usualmente em termos de morbidade e mortalidade. 
b- Organização, Gestão, Planejamento e Coordenação dos serviços de saúde. 
c- Recomendar ou iniciar ações oportunamente, a fim de circunscrever o problema, se 
possível na fase inicial de expansão, reduzir os seus níveis de morbidade e mortalidade, 
ou até mesmo eliminar o agravo a saúde na localidade. 
d- Acompanhar as notificações de doenças e agravos na população. 
 
QUESTÃO 18 
 
No campo da odontologia, o uso da Epidemiologia é maior na realização de 
levantamentos epidemiológicos. O principal objetivo do levantamento epidemiológico 
em saúde bucal é: 
 
a- Reunir dados que possibilitem conhecer a realidade de saúde/doença bucal dos 
indivíduos examinados na amostra. 
b- Estabelecer metas epidemiológicas. 
c- Determinar as ações clínico-preventivas, com o objetivo de atender as necessidades 
da população. 
d- Coletar informações sócio - econômicas do serviço. 
 
QUESTÃO 19 
Para se dimensionar os recursos humanos, materiais e de estrutura física de um serviço, 
é necessário ter os conhecimentos sobre, EXCETO:  
 
a- Perfil epidemiológico da população alvo. 
b- Carga horária dos recursos humanos. 
c- Número de equipamentos disponíveis. 
d- Tipos de serviços ofertados anteriormente. 
 
QUESTÃO 20 
A alteração pulpar caracterizada por uma dor aguda e suportável, de rápida duração, 
provocada geralmente por compressa através de alimentos, de fácil localização e que, ao 
exame macroscópico de polpa, apresenta pólipo pulpar, pode ser melhor definida como: 
 
a- pulpite aguda irreversível. 
b- Pulpite aguda reversível. 
c- Pulpite crônica hiperplástica 
d- Pulpite crônica ulcerada. 
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