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Português 

 
TEXTO 1 
 

Apesar de avanços, educação ainda trava 
desenvolvimento no Brasil 

 
(1) Os municípios do Brasil alcançaram, em média, 
um índice de desenvolvimento humano alto, graças a 
avanços em educação, renda e expectativa de vida nos 
últimos 20 anos. Mas o país ainda registra consideráveis 
atrasos educacionais, de acordo com dados divulgados 
nesta segunda-feira pela ONU e pelo Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada). 

(2) O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
2013 aponta que o IDHM (Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal) médio do país subiu de 0,493 em 1991 
para 0,727 em 2010 –  quanto mais próximo de 1, maior é o 
desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou de um patamar 
“muito baixo” para um patamar “alto” de desenvolvimento 
social. 

(3) O que mais contribuiu para esse índice foi o 
aumento na longevidade (a expectativa de vida da 
população subiu de 64,7 anos para 73,9 anos). Também 
houve aumento na renda, de 14,2% ou (R$ 346,31) no 
período. Mas os maiores desafios se concentram na 
educação, o terceiro componente do IDHM. Apesar de ter 
crescido de 0,279 para 0,637 em 20 anos, o IDHM 
específico de educação é o mais distante da meta ideal, de 
1. 

(4) Em 2010, pouco mais da metade dos brasileiros 
com 18 anos ou mais havia concluído o ensino 
fundamental; e só 57,2% dos jovens entre 15 e 17 anos 
tinham o ensino fundamental completo. “O desafio de 
colocar as crianças na escola foi superado”, disse Daniela 
Gomes Pinto, do Pnud (Programa de Desenvolvimento da 
ONU), ao apresentar o Atlas. “Agora, o desafio é manter as 
crianças na escola e completando os ciclos (escolares) na 
idade certa.” 

(5) A pesquisadora afirmou que é importante que, aos 
5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; aos 16, 
tenham o ensino fundamental completo; e, aos 19, 
concluam o ensino médio. Atualmente, segundo os dados 
de 2010, apenas 41% dos jovens de até 20 anos têm o 
ensino médio completo. 

(6)  O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 
admitiu um “imenso desafio” na área, mas destacou que a 
educação é o componente que, tendo partido de um 
patamar mais baixo, registrou os maiores avanços, graças 
ao aumento no fluxo de alunos matriculados nas escolas. O 
índice de crianças de 5 e 6 anos que entraram no sistema 
de ensino passou de 37,3% em 1991 para 91,1% em 2010. 

(7) Segundo o Atlas, dois terços dos 5.565 municípios 
brasileiros estão na faixa de desenvolvimento humano 
considerada alta ou média. Ao mesmo tempo, a 
porcentagem de municípios na classificação “muito baixa” 
caiu de 85,5% em 1991 para 0,6% em 2010. 

(8) As cidades com notas mais próximas de 1 no 
IDHM são São Caetano (SP, com índice 0,862), Águas de 
São Pedro (SP, com 0,854) e Florianópolis (SC, com 
0,847). Os piores índices foram registrados em Melgaço 
(PA, com 0,418) e Fernando Falcão (MA, com 0,443). 

(9) O relatório identificou, ainda, uma redução nas 
disparidades sociais entre Norte e Sul do Brasil, mas 
confirmou que elas continuam a existir. Um exemplo é que 

90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm 
baixos índices de IDH em educação e renda. 

(10) O Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro 
contém, além do IDH dos municípios brasileiros, outros 180 
indicadores socioeconômicos, com base em dados do 
Pnud, do Ipea, da Fundação João Pinheiro e do IBGE 
(Censo 2010), levando em conta itens como demografia, 
educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços 
básicos. 
 

Disponível em: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130722_idh_mun

icipios_pai.shtml. Acesso em 22/10/2013. Adaptado. 

01. Com o Texto 1 seu autor pretendeu, principalmente: 

A) argumentar contra medidas do governo para 
melhorar as condições de vida da população.  

B) conclamar os leitores a aderirem a campanhas 
em prol da melhoria da educação no país. 

C) discordar de dados de pesquisa cujos resultados 
apontam para um baixo IDHM no Brasil. 

D) divulgar uma série de informações 
socioeconômicas concernentes à realidade 
brasileira. 

E) propagar os altos valores do IDHM de algumas 
cidades brasileiras, que são exemplos para as 
demais.  

02. O Texto 1 apresenta diversas ideias. Dentre elas, a 
que se destaca como a mais relevante é: 

A) os municípios do Brasil alcançaram, em média, 
um índice de desenvolvimento humano alto. 

B) quanto mais próximo de 1 for o valor do IDHM, 
maior será o desenvolvimento do município. 

C) os maiores desafios se concentram na educação, 
setor cujo índice de IDHM é o mais distante da 
meta ideal. 

D) é importante que, aos 5 anos de idade, as 
crianças já estejam na escola; e, aos 19, 
concluam o ensino médio. 

E) o Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro 
contém mais de 180 indicadores 
socioeconômicos. 

03. Considerando o gênero do Texto 1, são características 
que nele se apresentam: 

1) apresentação de diversos dados numéricos, 
inclusive percentuais. 

2) presença de trechos em discurso direto, que 
trazem outras “vozes” para o texto. 

3) grande quantidade de vocabulário técnico 
especializado. 

4) prevalência de linguagem em sentido conotativo, 
o que confere ao texto um tom literário. 

 Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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04. Levando em conta os recursos coesivos utilizados no 
Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) O leitor deve compreender que, no trecho: “Mas o 
país ainda registra consideráveis atrasos 
educacionais” (1º parágrafo), a expressão 
destacada retoma “o Brasil”, que aparece no 
período anterior. 

2) No trecho: “‘O desafio de colocar as crianças na 
escola foi superado’, disse Daniela Gomes Pinto, 
do Pnud” (4º parágrafo), a entrevistada faz uma 

referência definida, acerca de crianças referidas 
anteriormente no texto. 

3) No trecho: “A pesquisadora afirmou que é 
importante que, aos 5 anos de idade, as crianças 
já estejam na escola;” (5º parágrafo), a expressão 
destacada faz referência a Daniela Gomes Pinto. 

4) No trecho: “Um exemplo é que 90% dos 
municípios das regiões Norte e Nordeste têm 
baixos índices de IDH em educação e renda.” (9º 
parágrafo), o segmento destacado equivale a “um 
exemplo de redução”.  

         
        Estão corretas: 

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

05. O título do Texto 1 se fundamenta em uma relação: 

A) causal. 
B) condicional. 
C) proporcional. 
D) conclusiva. 
E) concessiva. 

06. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir 

e assinale a única alternativa incorreta. 

A) No trecho: “[...] graças a avanços em educação, 
renda e expectativa de vida” (1º parágrafo), a 
expressão destacada equivale semanticamente a 
“devido a”.  

B) No trecho: “O que mais contribuiu para esse 
índice foi o aumento na longevidade” (3º 
parágrafo), o termo destacado é sinônimo de 
“colaborou”. 

C) No trecho: “O ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na 
área” (6º parágrafo), o termo destacado 
corresponde a “reconheceu”. 

D) O sentido do trecho: “[...], mas confirmou que elas 
continuam a existir” (9º parágrafo), ficaria 
inalterado se o termo destacado fosse substituído 
por “ratificou”. 

E) No trecho: “com base em dados [...], levando em 
conta itens como demografia, educação, renda, 
desigualdade social, e acesso a serviços 
básicos.” (10º parágrafo), a expressão destacada 
aproxima-se, semanticamente, de “relegando”.  

 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 

 
 

Disponível em: http://www.iamar.org.br/site/blog/wp-
content/uploads/2011/02/Grafico_educacaoXsalario.jpg. Acesso em 

22/10/2013. 

07. Com o Texto 2 se pretende mostrar que: 

A) uma educação de qualidade é fator ‘sine qua non’ 
para manter-se no emprego. 

B) os níveis de desemprego podem diminuir se o 
brasileiro for mais estudioso. 

C) a remuneração varia proporcionalmente ao nível 
de escolaridade. 

D) a Pós-Graduação deveria ser obrigatória para 
todos os trabalhadores. 

E) os níveis de escolaridade têm pouca interferência 
na renda média do brasileiro. 

08. O Texto 2 permite ao leitor concluir que: 

A) finalizar um curso de nível superior é algo 
totalmente dispensável em nosso país. 

B) a educação é a única porta que garante uma 
renda justa para os trabalhadores. 

C) toda pessoa escolarizada terá oportunidade de 
ganhar excelentes salários. 

D) estudar ainda é o melhor caminho para quem 
sonha com um bom salário. 

E) ter um diploma de Pós-Graduação ainda é 
privilégio de muito poucos, no Brasil.  
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TEXTO 3 
 

 
 

Disponível em: 
http://palmas.ifto.edu.br/mostra_noticia.php?id_noticia=858. Acesso 

em 22/10/2013. 

09. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o 
Texto 3 é, privilegiadamente: 

A) narrativo. 
B) injuntivo. 
C) descritivo. 
D) expositivo. 
E) dissertativo. 

10. Considerando os propósitos comunicativos do Texto 3, 
é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, no 
universo: 

A) publicitário. 
B) jurídico. 
C) acadêmico. 
D) religioso. 
E) literário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais de Saúde 

11. Segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
conhecida como Lei Orgânica da Saúde, o “conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema” 
é denominado de: 

A) Integralidade. 
B) regionalização. 
C) hierarquização. 
D) descentralização. 
E) universalidade. 

12. No âmbito do SUS, o acesso às ações e serviços de 
saúde de alta complexidade deve ser: 

A) Viabilizado apenas para as pessoas sem planos 
privados de saúde. 

B) Destinado somente aos pobres e indigentes. 
C) universal. 
D) Garantido somente aos trabalhadores que pagam 

a previdência social. 
E) Garantido somente aos idosos. 

13. Sobre as Comissões Intergestores do SUS, é incorreto 
afirmar que: 

A) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) opera 
no âmbito estadual e está vinculada à Secretaria 
Estadual de Saúde para efeitos administrativos e 
operacionais. 

B) São de instâncias de pactuação consensual entre 
os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS. 

C) os gestores públicos de saúde poderão ser 
representados nessas instâncias pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, 
pelo Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde - CONASEMS e pelo 
Conselho Estadual de Secretarias Municipais de 
Saúde - COSEMS 

D) essas instâncias pactuam diretrizes de âmbito 
nacional, estadual, regional e interestadual, a 
respeito da organização das redes de atenção à 
saúde, principalmente no tocante à gestão 
institucional e à integração das ações e serviços 
dos entes federativos. 

E) Essas instâncias pactuam referências das 
regiões intraestaduais e interestaduais de 
atenção à saúde para o atendimento da 
integralidade da assistência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.br/imgres?start=99&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=LZ43FhxLG4YcRM:&imgrefurl=http://palmas.ifto.edu.br/mostra_noticia.php?id_noticia=858&docid=21fCBf7U6jcMsM&imgurl=http://palmas.ifto.edu.br/noticia_img/logo.jpg&w=3141&h=1958&ei=uKVmUqnPIM_nkAeC2IDIBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:100,i:37&iact=rc&page=6&tbnh=177&tbnw=284&ndsp=23&tx=137&ty=91
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14. Sobre o Sistema Municipal de Auditoria (SMA), 
instituído pelo Código Municipal de Saúde do 
município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que: 

A) tem como objetivo apurar eventuais 
irregularidades nos serviços e ações de saúde 
praticadas somente por pessoa física ou jurídica 
de natureza privada, que utilize ou administre, a 
qualquer outro título, recursos financeiros do 
Município de Arapiraca, alusivos ao Sistema 
Único de Saúde. 

B) é permitido a qualquer membro do SMA participar 
de entidades que prestem serviços de saúde no 
âmbito do SUS na qualidade de conselheiro, 
administrador, dirigente, acionista, sócio-quotista 
ou proprietário. 

C) é permitido aos integrantes do SMA auditar 
estabelecimentos com os quais possuam relação 
ou vínculo empregatício, sob qualquer forma. 

D) tem como competência o acompanhamento, a 
fiscalização, o controle, as avaliações técnicas, 
científicas, contábeis, financeiras e patrimoniais 
das ações e serviços de saúde, implementadas 
no âmbito do Município de Arapiraca. 

E) somente os prestadores de serviços de natureza 
privada, que de qualquer forma participam do 
SUS, estão submetidos à fiscalização do Sistema 
Municipal de Auditoria. 

15. Sobre a notificação compulsória de doenças e outros 
agravos, segundo o Código Municipal de Saúde do 
município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que: 

A) está restrita às doenças transmissíveis. 
B) é obrigatória a notificação de epidemias, mesmo 

em se tratando de doenças e outros agravos para 
os quais não se exige a notificação de casos 
individuais. 

C) somente as doenças contagiosas são de 
notificação compulsória. 

D) o município não poderá instituir lista de doenças 
para notificação compulsória além daquelas 
determinadas pelas legislações federal e 
estadual. 

E) somente as doenças que apresentem 
comportamento epidêmico são de notificação 
compulsória. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais de 
Arapiraca 

16. O surgimento do município de Arapiraca remonta ao 
ano de 1848. Em relação à origem do nome da cidade, 
identifique as explicações ditadas pela tradição 
histórica e popular. 

1) Em língua indígena, a palavra significa “ramo que 
arara visita”. 

2) A denominação origina-se de uma vegetação 
rasteira, típica do agreste.  

3) Em idioma indígena, Arapiraca quer dizer “terra 
fértil”. 

4) Arapiraca representa o nome de árvore frondosa, 
típica do agreste alagoano. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 1 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 3 e 4. 

17. O Hino Oficial de Arapiraca foi criado em 1961. A 
autoria da letra deste símbolo municipal é de: 

A) Agripino Alexandre dos Santos. 
B) Higino Vital da Silva. 
C) Manoel André. 
D) Nelson Palmeira. 
E) Pedro de França Reis. 

18. Arapiraca é considerada a segunda maior cidade do 
estado de Alagoas. No censo do IBGE realizado no 
ano de 2010, a população da cidade de Arapiraca foi 
contabilizada em cerca de quantos habitantes? 

A) 248 mil 
B) 237 mil 
C) 214 mil 
D) 202 mil 
E) 185 mil 

19. Poucos edifícios em Arapiraca preservam os traços 
originais da arquitetura do início do século XX. 
Constitui exceção a essa regra: 

A) o Ginásio de Esportes João Paulo II. 
B) o Estádio Coaracy da Mata Fonseca. 
C) o prédio da Câmara Municipal de Arapiraca. 
D) a casa onde fica o Centro de Referência em 

Assistência Social. 
E) o sobrado da esquina da R. Aníbal Lima com a R. 

Manoel André. 

20. O declínio da atividade fumageira, a partir da década 
de 90, resultou: 

A) na criação de escolas agrícolas. 
B) no surgimento da atividade turística. 
C) na diversificação da atividade produtiva. 
D) no desenvolvimento de defensivos agrícolas. 
E) na transferência da tecnologia de cultivo do fumo. 
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Conhecimentos Específicos 

21. No caso da hepatite B, é correto afirmar que: 

A) usuários de drogas injetáveis são indivíduos de 
alto risco de contrair a infecção. 

B) mulheres homossexuais são um grupo de alto 
risco de contrair a infecção. 

C) hemofílicos não mostram qualquer aumento da 
frequência de evidência sorológica de infecção, 
uma vez que os doadores de sangue são 
regularmente testados. 

D) dentistas constantemente expostos ao sangue 
têm uma incidência de infecção 
significativamente maior do que os médicos. 

E) o vírus da hepatite B tem baixa infectividade. 

22. Assinale a alternativa incorreta em relação à Hepatite 
B. 

A) O período de incubação é de 2 a 6 meses. 
B) Em um adulto, a infecção pode ser subclínica. 
C) A infecção pode ser transmitida por sangue ou 

produtos sanguíneos. 
D) A infecção é comum em homossexuais 

masculinos. 
E) Não é transmitido por relação sexual 

heterossexual. 

23. Em relação à Candidíase oral, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) É causada por um fungo Gram negativo. 
B) É caracterizada por uma placa de proliferação de 

células epiteliais e outras. 
C) É uma complicação de imunossupressão ou 

doença sistêmica. 
D) Pode afetar recém-nascidos. 
E) Responde à nistatina. 

24. Em relação à sífilis, assinale a alternativa correta. 

A) É a doença sexualmente transmissível mais 
comum no Brasil. 

B) Pode causar lesões orais em qualquer fase. 
C) Pode ser facilmente diagnosticada, porque 

podem-se encontrar treponemas em microscopia 
de campo escuro de uma úlcera oral. 

D) O teste VDRL (Laboratório de Pesquisa de 
Doenças Venéreas) é positivo no início da sífilis 
primária. 

E) Apenas a forma primária causa lesão na boca. 

25. Quanto ao vírus herpes simplex (HSV), assinale a 
alternativa incorreta. 

A) O panarício herpético se refere a uma infecção 
gastrointestinal pelo HSV. 

B) Pode causar infecções oculares graves. 
C) É um vírus de DNA. 
D) É uma causa comum de doença sexualmente 

transmissível. 
E) Pode ser problemático ou letal em indivíduos 

imunodeprimidos. 
 

 

 

 

26. Em relação à mononucleose infecciosa, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Os pacientes afetados podem apresentar dor de 
garganta, linfonodos cervicais aumentados, e 
petéquias no palato mole. 

B) A infecção pode provocar úlceras na boca. 
C) Seria o diagnóstico sugerido em um paciente 

apresentando aumento generalizado dos 
linfonodos, dor de garganta e anemia. 

D) Geralmente resulta em um teste de Paul-Bunnell 
positivo. 

E) É uma infecção causada por vírus Epstein-Barr. 

27. Em relação à infecção pelo vírus Coxsackie, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) É a causa de herpangina. 
B) É um enterovírus. 
C) É a causa da doença mão-pé-e-boca. 
D) Pode causar doença paralítica semelhante á 

poliomielite. 
E) Responde a idoxuridina. 

28. Assinale a alternativa correta em relação à doença 
celíaca. 

A) Está associada com a hipersensibilidade da 
mucosa do intestino delgado para o glúten de 
trigo, centeio e cevada. 

B) É encontrada em 53% dos pacientes com 
ulceração oral recorrente. 

C) Raramente provoca má absorção. 
D) Produz características patognomônicas de baixa 

estatura, glossite e dentinogênese imperfeita. 
E) Não afeta a boca. 

29. Assinale uma alternativa incorreta em relação à 
doença de Crohn. 

A) Pode causar lesões orais, com mucosas em 
paralelepípedo, inchaço nos lábios, ulceração 
oral e queilite angular. 

B) Afeta principalmente o jejuno. 
C) Muitas vezes provoca má absorção, dor 

abdominal, perda de peso e por vezes fístulas. 
D) Pode ser tratada com corticosteroides e/ou 

sulfasalazina. 
E) O paciente afetado pode sofrer de diarreias 

constantes. 

30. Em relação à anemia, assinale a alternativa incorreta. 

A) Pode ser uma contraindicação para anestesia 
geral em odontologia. 

B) A anemia perniciosa é a mais comum das 
anemias. 

C) Pode produzir manifestações orais, incluindo 
úlceras, glossite, candidose e queilite angular. 

D) Na síndrome Plummer-Vinson, está associada 
com glossite e disfagia. 

E) Causada por deficiência de ferro, é hipocrômica e 
microcítica. 
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31. De acordo com a classificação dos pacientes 
especiais, é incorreto afirmar que: 

A) as deficiências comportamentais são subdivididas 
em distúrbios de conduta e distúrbios 
psiquiátricos. 

B) são exemplos de distúrbio de conduta a 
hipocondria, o alcoolismo e a esquizofrenia. 

C) As deficiências físicas incluem as sensoriais, 
traumáticas e congênitas. 

D) são exemplos de distúrbio psiquiátrico as 
neuroses e psicoses. 

E) são exemplos de deficiência sensorial a auditiva, 
a visual e a fonética. 

32. Em relação à heparina, assinale a alternativa incorreta. 

A) O efeito anticoagulante pode ser monitorado 
utilizando o tempo de tromboplastina parcial 
ativada ou o tempo de trombina. 

B) O efeito anticoagulante é perdido dentro de 6 
horas após a administração. 

C) Só é eficaz quando administrada por via oral. 
D) É usada em pacientes em diálise renal, 

ambulantes. 
E) Vai causar hemorragia grave após extrações em 

paciente em diálise. 

33. Sobre o tratamento dentário de um hemofílico 
(hemofilia A), assinale a alternativa incorreta. 

A) Antifibrinolíticos, tais como o ácido tranexâmico, 
podem ajudar na gestão de hemorragia. 

B) Codeína e paracetamol são analgésicos 
preferenciais. 

C) O tratamento é preferencialmente realizado em 
algum centro de atendimento a hemofílicos local. 

D) O nível de factor VIII de mais de 30% é 
necessário para cirurgias de grande porte. 

E) A aspirina pode ser usada sem contraindicações. 

34. Considerando a púrpura trombocitopênica idiopática, é 
incorreto afirmar que: 

A) associa-se a anticorpos específicos de plaquetas. 
B) provoca um tempo de hemorragia prolongado. 
C) é geralmente controlável por tratamento 

imunossupressor. 
D) provoca hemorragia mais prolongada do que a 

hemofilia. 
E) afeta predominantemente mulheres. 

35. Sobre a deficiência de ácido fólico, é incorreto afirmar 
que: 

A) causa uma anemia microcítica. 
B) pode ser uma complicação de uma dieta pobre, 

alcoolismo, doença de Crohn, ou gravidez. 
C) resulta em um teste de Schilling negativo. 
D) pode resultar do tratamento com fenitoína. 
E) pode causar aftas na boca. 

 

36. Na sequência à extração de um dente, um paciente 
apresenta-se com sangramento alveolar. Se o 
paciente não faz uso de medicamentos 
anticoagulantes e não é conhecido por ter uma diátese 
hemorrágica. Sobre isso, assinale a alternativa correta. 

A) A causa mais provável do sangramento é uma 
diátese hemorrágica desconhecida. 

B) Se o paciente é do sexo feminino, não pode ter 
hemofilia. 

C) Estudo relacionado ao tempo de sangramento e 
de coagulação deve ser realizado imediatamente. 

D) Depois de morder um rolo de algodão por 2 
minutos e o sangramento parar, o paciente pode 
ser enviado para casa. 

E) Causas locais são mais propensas, mas doenças 
hemorrágicas são eventualmente encontradas  
com esse quadro. 

37. A dor da angina é tipicamente: 

A) máxima ao longo do vértice do coração. 
B) precipitada por exercício ou frio. 
C) aliviada pelo repouso. 
D) frequentemente aliviada por nitratos. 
E) indicativa da aterosclerose. 

38. Em relação à endocardite infecciosa, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) É causada por procedimentos cirúrgicos 
realizados em pacientes com problemas 
cardíacos. 

B) A profilaxia antibiótica deve ser instituída em 
pacientes de risco. 

C) Os antibióticos mais utilizados na profilaxia são 
as penicilinas, os aminoglicosídeos e, em 
algumas situações, a vancomicina e as 
cefalosporinas.  

D) É mais comum nos idosos. 
E) Tem uma taxa de mortalidade que se aproxima 

de 50%, quando de origem dental. 

39. Sobre pacientes com diabetes mellitus, assinale a 
alternativa correta. 

A) Tipo 1, também conhecido como NIDDM (não 
insulino-dependente diabetes mellitus). 

B) São mais susceptíveis de entrar em colapso após 
cirurgia dentária devido a coma hiperglicêmica. 

C) Não deve almoçar se tiver sido submetido a 
atendimento odontológico ambulatorial. 

D) A candidíase é a condição oral mais comumente 
observada. 

E) Níveis de hemoglobina glicada acima de 6.5% 
estão associados a um risco progressivamente 
maior de complicações crônicas. 

40. De acordo com a nevralgia do trigêmeo, assinale a 
alternativa correta. 

A) Afeta principalmente adultos jovens. 
B) Homens são mais frequentemente acometidos. 
C) Responde melhor aos anticonvulsivantes do que 

aos analgésicos. 
D) Está associada a patologia reconhecível na área 

afetada. 
E) A dor é de baixa intensidade e longa duração. 
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41. Em relação aos pacientes com hipertireoidismo, é 
incorreto afirmar que: 

A) normalmente devem ser sedados antes do 
tratamento odontológico. 

B) são sujeitos a arritmias cardíacas. 
C) beta-bloqueadores podem controlar os sinais e 

sintomas. 
D) devem parar a medicação utilizada antes do 

tratamento odontológico, uma vez que essas 
drogas podem interagir com a anestesia local. 

E) é provável que fiquem ansiosos, irritáveis e 
difíceis de controlar. 

42. Uma paciente de 27 anos, com queixa de pigmentação 
oral e suspeita de ter doença de Addison. Quais das 
seguintes características não fazem parte desta 
possibilidade de diagnóstico? 

A) Hipertensão. 
B) Fraqueza e cansaço. 
C) Náuseas e anorexia. 
D) Vômito. 
E) Hipoglicemia. 

43. É incorreto afirmar que durante a gravidez: 

A) epúlides da gravidez eventualmente regridem 
após o parto. 

B) a tetraciclina deve ser evitada. 
C) durante o primeiro trimestre, o feto está sob maior 

risco dos efeitos colaterais de drogas e infecções. 
D) o clindamicin, metronidazol e a eritromicina são 

os antibióticos de escolha. 
E) o segundo trimestre é ideal para o tratamento 

dentário. 

44. Qual das seguintes características não está presente 
no hiperparatireoidismo? 

A) Erosão subperiosteal das falanges. 
B) Osteopetrosis. 
C) Fraturas patológicas. 
D) Cálculo renal. 
E) Osteoporose. 

45. Em relação a sífilis congênita, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Aparece quando houve infecção no útero durante 
o primeiro trimestre. 

B) Leva ao colapso da ponte nasal por causa de 
ulceração da mucosa nasal. 

C) Pode produzir bossa frontal. 
D) Pode produzir deficiência mental, cegueira e 

surdez. 
E) Pode produzir dentes incisivos superiores, 

conhecidos como dentes de Hutchinson. 

46. Qual das seguintes condições não apresenta lesões 
oculares? 

A) Síndrome de Stevens-Johnson. 
B) Síndrome de Behçet. 
C) Síndrome de Sjogren. 
D) Pênfigo vulgar. 
E) Síndrome Plummer-Vinson.  

 

47. Em relação ao angioedema agudo, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Responde de forma satisfatória aos anti-
histamínicos. 

B) É risco de vida quando afeta os tecidos ao redor 
da laringe. 

C) Pode ser causada por deficiência de inibidor de 
esterase C1. 

D) Pode ser uma reação de hipersensibilidade do 
tipo imediata. 

E) Quando hereditária, é melhor controlada 
profilaticamente com danazol, um andrógeno. 

48. É correto firmar que pacientes com síndrome da boca 
ardida: 

A) geralmente são mulheres jovens. 
B) podem ter uma forma de nevralgia do trigêmeo. 
C) podem ter deficiência de vitamina B2 e B6. 
D) podem responder ao metotrexato. 
E) antidepressivos podem ser utilizados no 

tratamento.  

49. Qual das seguintes características não é comum de 
ser observada em indivíduos dependentes de 
opiáceos? 

A) Pupilas contraídas. 
B) Hepatite B. 
C) Desnutrição. 
D) Hepatite A. 
E) Constipação. 

50. Em relação à síndrome de Sjogren, assinale a 
alternativa correta. 

A) É a causa mais comum de xerostomia. 
B) Desenvolve-se em cerca de 15% dos pacientes 

com artrite reumatoide. 
C) Afeta várias glândulas endócrinas. 
D) Raramente provoca inchaço das glândulas. 
E) Depende de biópsia da parótida para o 

diagnóstico. 
 
 




