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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 
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Telefone: (86) 9438-4081 

TURNO: MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENTISTA 

CARGO: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 
 

 
 

“Deixa-me dormir no teu seio. 
Dá-me o teu mel – violeta!” 
 

   (Casimiro de Abreu) 
 

Marque a alternativa quanto à colocação pronominal e a 
justificativa para a sua ocorrência no poema: 
 

A) Ênclise – verbos bitransitivos no início da oração. 
B) Próclise – orações com pronome indefinido, relativo ou 

demonstrativo. 
C) Ênclise – verbo no imperativo afirmativo. 
D) Mesóclise – verbos empregados no futuro do presente ou 

no futuro do pretérito, desde que não haja nenhum fator de 
próclise. 

 
 
 
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico: 
 

A) Para resolver o problema, ela teve que falar com o 
mandachuva da empresa. 

B) Coloquei o seu jantar dentro do microondas. 
C) O ditador era claramente antissemita. 
D) Um meio ambiente equilibrado é essencial para a nossa 

coexistência. 

 
 

 
“Pequenos olhos miosótis, com sobrancelhas largas, muito 
grande, magro e curvado, sua barba comprida escondia sua 
gravatinha mirrada, seu queixo era um pouco fugidio e sua boca, 
que eu nunca vi, tivesse talvez os lábios um pouco moles, mas 
ele tinha uma testa grande e inchada e um crânio enorme. Tinha 
muito do profeta hebreu.”  
 
(Virginia Woolf – A Viagem) 
 
Analise o trecho da obra de Virginia Woolf e assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A narração objetiva formar uma sequência de 

acontecimentos na qual as personagens interagem entre si 
num determinado espaço no decurso do tempo. 

B) O texto assinala as características mais singulares e 
específicas, destacando do conjunto uma impressão 
dominante capaz de individualizar a personagem que está 
sendo descrita. 

C) Observa-se uma argumentação lógica e intencional da 
autora disposta a convencer o leitor com o seu ponto de 
vista de forma coerente e coesa. 

D) A escritora manifesta suas ideias através de palavras de 
efeitos sugestivos e simbólicos objetivando provocar 
sentimentos e emoções. 

 
 

 
 

Marque a opção em que todas as palavras são 
paroxítonas: 
 
A) acrobacia, ciclone, cleptomania, azimute. 

B) condor, ureter, ardil, hostil. 

C) gratuito, maquinaria, fervido, álibi. 

D) notívago, café, idólatra, fênix. 

 
 

 
 

Marque a opção em que o uso da preposição ou do artigo 
está quebrando o paralelismo das frases: 
 
A) Confira o trânsito ao vivo no Balão da Tabuleta e na 

Ponte da Amizade. 

B) Sugeriram-me que definisse ritual e superstição. 

C) Somente depois de debruçar-me exaustivamente na 

instrução e no exame do processo, decidi. 

D) Fluminense vence o Flamengo na final do campeonato. 

 
 

 

 
A coesão referencial é obtida através de cadeias de 

referência, isto é, um conjunto de termos ou expressões 

que remetem para a mesma entidade. Julgue os itens: 

 
I - A anáfora ou termo anafórico consiste na retoma - total ou 
parcial - do referente de palavras anteriormente inseridas no 
texto. Ou seja, o referente antecede, na frase, os seus 
correferentes ou termos anafóricos.  
II – A elipse consiste na omissão de um ou mais termos 
numa oração que podem ser facilmente identificados, tanto 
por elementos gramaticais presentes na própria oração, 
quanto pelo contexto. 
III - A catáfora consiste na retoma do referente de palavras 
posteriormente inseridas no texto, os correferentes 
antecedem, na frase, o seu referente. 
IV – Na correferência não anafórica duas ou mais 
expressões linguísticas remetem para o mesmo referente, 
sem que exista dependência referencial entre si. 
 
Quantos itens são verdadeiros? 
 
A) um 

B) dois 

C) três 

D) quatro 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 



 

 

 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o
 d

e
 A

ss
is
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 
 

Assinale a alternativa correta quanto às relações 

estabelecidas pelas preposições: 

 
A) Esta canção é de Alceu Valença. (posse) 

B) Precisamos falar sobre Kevin. (conteúdo) 

C) Ele nunca mais voltará a andar a cavalo. (meio) 

D) Ela vai ao cinema com amigos. (instrumento) 

 
 
 
O Protocolo de Kyoto entra em vigor nesta quarta-feira, 
estabelecendo as primeiras metas de redução de gases 
poluentes no planeta. O documento, assinado por 141 
países, estabelece metas para a redução de gases poluentes, que, 
acredita-se, estejam ligados ao aquecimento global. Gases como 
o dióxido de carbono “segurariam” o calor na atmosfera, 
causando o chamado efeito estufa. No entanto apenas 30 países 
industrializados estão sujeitos a essas metas. O Brasil ratificou o 
tratado, mas não teve de se comprometer com metas específicas, 
porque é considerado país em desenvolvimento. 
 
Analise o texto e julgue os itens em verdadeiro (V) e falso 

(F): 

 
I - As palavras grifadas são responsáveis por estabelecer entre 
as diversas partes do enunciado relações de sentido que dão ao 
texto unidade, desenvolvimento lógico. 
II - A palavra que foi empregada para servir de conexão entre os 
trechos “gases poluentes” e “estejam ligados ao aquecimento 
global”, estabelecendo relação de especificação entre eles, isto é, 
o último trecho restringe, delimita a extensão do sentido de 
“gases poluentes”. 
III - A expressão “no entanto” evidencia relação de 
contraposição entre o período que se inicia e o que havia sido 
mencionado até aquele ponto. 
IV - O vocábulo “porque” conecta, em relação de causa e efeito, 
os trechos [O Brasil] “não teve de se comprometer com metas 
específicas” (efeito) e “é considerado país em desenvolvimento” 
(causa). 
 
A) V, F, V, F 

B) V, V, F, F 

C) V, V, V, V 

D) F, F, F, F 

 
 
 
Sobre estrutura e formação de palavras, marque a opção 
incorreta: 
 
A) Os elementos mórficos que entram na estrutura das 

palavras são o radical, as desinências, a vogal temática e os 

afixos (prefixos e sufixos). 

B) Morfemas são elementos comuns às palavras da mesma 

família etimológica. 

C) A derivação consiste na formação de palavras mediante 

acréscimo de afixos a uma palavra ou mediante a redução 

da palavra-base. 

D) O léxico pode “tomar emprestadas” palavras de outros 

idiomas, adaptando-as ou não. 

 
 

Marque a alternativa em que há erro quanto à análise da 
forma verbal “andávamos”: 
 
A) and-  é radical 
B) -á-  é vogal temática 
C) -va-  é desinência de pretérito imperfeito do subjuntivo 
D) -mos - é desinência de 1ª pessoa do plural 

 

 
 

 
Considerando as regras de concordância nominal, em todas 
as alternativas o adjetivo exerce a mesma função, exceto: 
 
A) A jurisprudência e os costumes são legítimos para 

consulta. 
B) Chamaram a João e Marcelo de melindrosos. 
C) O carro é novo. 
D) Tinha pelo amigo alta admiração e respeito. 

 

 
 
 

Assinale a opção em que a concordância verbal não 
corresponde à norma culta: 
 
A) Duas horas é pouco tempo para responder as provas do 

teste seletivo. 
B) Quem é a pessoa que consegue fazer justiça com as 

próprias mãos? 
C) Os religiosos já haviam catequizado o índio e o tornado 

cristão. 
D) Devem haver benefícios para quem bebe um copo de 

vinho no desjejum. 
 

 
 

 
Eu detesto quando ele traz serviço para casa. A oração em 
destaque é classificada como: 
 
A) oração subordinada adverbial temporal 
B) oração subordinada adverbial consecutiva 
C) oração coordenada sindética explicativa 
D) Oração Reduzida de Infinitivo 

 

 
 

 
Marque a oração coordenada sindética explicativa: 
 
A) Quase sorria, logo estava apreciando a cena. 
B) Eu canto porque o instante existe. 
C) Saia logo, que eu preciso de você. 
D) Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. 

 

 
 

 
Não é vício de linguagem: 
 

A) Hiato 
B) Colisão 
C) Silepse 
D) Solecismo 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Todas as alternativas a seguir apresentam guias do Microsoft 

Office Word 2007, EXCETO: 
 

A) Ferramentas. 

B) Referências. 

C) Layout da Página. 

D) Inserir. 

 

 
 

Marque a opção que NÃO apresenta um grupo pertencente à 

guia Revisão do Microsoft Office Word 2007. 

 

A) Mapeamento. 

B) Controle. 

C) Comparar. 

D) Alterações. 

 

 
 

Qual a função da tecla de atalho “CTRL” + “SHIFT” + “H” no  

Microsoft Office Word 2007. 

 

A) Altera o tipo de letra. 

B) Aplica formatação de texto oculto. 

C) Alinha um parágrafo à esquerda. 

D) Aplica sublinhado mas só em palavras. 

 

 
 

No Sistema Operacional Windows 7, a tecla de atalho “WIN 

(Logotipo do Windows)” + “R” tem a função de: 

 

A) Minimizar todas as janelas. 

B) Exibir ou ocultar o menu Iniciar. 

C) Exibir ajuda do Windows. 

D) Abrir a caixa de diálogo Executar. 

 

 
 

A guia Exibição do Microsoft Office Word 2007 possibilita: 

 

A) Classificar dados, filtrar, importar dados, validar células 

etc. 

B) Verificar ortografia, inserir comentários, proteger planilha 

com senhas etc... 

C) Alterar os modo de exibição, alterar o zoom, congelas 

células, gravar macros etc.. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

ÁREA LIVRE 
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Acerca do câncer de boca, marque a opção FALSA. 

 

A) O fumo e o álcool são os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer da boca. 

B) Alguns dos principais fatores de risco são a falta de higiene 

bucal e a alimentação pobre em vitaminas e minerais, 

principalmente em vitamina C. A exposição excessiva ao sol 

não aumenta o risco de desenvolvimento do câncer do 

lábio. 

C) Pessoas que fumam e consomem bebidas alcoólicas 

excessivamente têm maior risco de desenvolver o câncer 

de boca. O risco aumenta quanto maior for o número de 

cigarros e de doses de bebidas consumidos. 

D) São tumores malignos que acometem a boca e parte da 

garganta. 

 

 
 

O câncer de boca pode se desenvolver, dentre outros: 

 

I. Nos lábios. 

II. Na língua. 

III. No céu da boca. 

IV. Na gengiva. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 
 

Sobre as Ações Básicas de Saúde Bucal, assinale a alternativa 

ERRADA. 

 

A) As ações nesta área visam melhorar a qualidade de vida da 

população, discutindo alimentação saudável, manutenção 

da higiene e autocuidado do corpo.  

B) A boca é um órgão de absorção de nutrientes, expressão de 

sentimentos, defesa e comunicação. 

C) As unidades básicas de saúde realizam ações em saúde 

bucal e, conforme a necessidade do usuário, encaminham 

para os serviços adequados. 

D) As Atividades educativas para a prevenção de cárie, 

doenças na gengiva, câncer de boca, má oclusão e trauma 

dentário são realizadas de forma individual ou em grupo, 

na própria unidade, em escolas, creches, asilos, outros 

espaços comunitários e em visita domiciliar não são 

consideradas um tipo de ação básica de saúde bucal. 

 

 

 

  
 

A respeito das doenças Infecciosas de Interesse 

Odontológico, marque a opção INCORRETA. 

 

A) A equipe de saúde bucal está sujeita a várias doenças 

infecciosas, que podem ser prevenidas quando se 

observam os conceitos e normas de controle de 

infecção. 

B) No atendimento ao paciente, geralmente é o cirurgião-

dentista e seu auxiliar que fazem todo o trabalho no 

consultório: atendem o paciente, limpam e esterilizam 

os instrumentos, desinfetam os equipamentos e as 

dependências do consultório, marcando hora e outras 

atividades. É neste ambiente que podem originar-se 

cadeias e rotas de contaminação de doenças infecciosas. 

C) O cirurgião-dentista deve facultativamente controlar as 

infecções dentro do consultório odontológico com o 

maior rigor, para que o dentista não venha a descobrir, 

mais tarde, que foi negligente, colocando em risco sua 

vida, de seus pacientes, de seus auxiliares e de seus 

próprios familiares. 

D) As infecções que podem ocorrer no consultório são em 

tudo semelhantes às infecções hospitalares, hoje tão 

estudadas, que representam seriíssimos riscos aos 

pacientes em tratamento. 

 

 
 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 

princípios, dentre outros existentes, EXCETO: 

 

A) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

C) Capacidade de resolução dos serviços em alguns 

níveis de assistência estritamente. 

D) Organização dos serviços públicos de modo a evitar 

duplicidade de meios para fins idênticos. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                               QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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Acerca da Lei 8,080/1990, assinale a alternativa ERRADA. 

 

A) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes 

e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá 

organizar-se em distritos de forma a integrar e articular 

recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total 

das ações de saúde. 

C) Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições 

públicas federais, estaduais e municipais de controle de 

qualidade, pesquisa e produção de insumos, 

medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de 

equipamentos para saúde. 

D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(Conasems) são reconhecidos como entidades 

representativas dos entes estaduais e municipais para 

tratar de matérias referentes à saúde e declarados de 

utilidade pública e de relevante função social, na forma de 

decreto parlamentar. 

 

 
 

Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da lei 

8.080/1990, um conjunto de atividades que se destina, através 

das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como 

visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho, abrangendo, dentre outros: 

 

I. Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 

II. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 

sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, 

doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de 

fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de 

admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da 

ética profissional. 

III. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao 

órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço 

ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a 

risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

IV. Participação na normatização, fiscalização e controle dos 

serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas 

públicas e privadas. 

A quantidade de itens ERRADOS é: 

 

A) 0 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

  
 
Sobre as normas relacionadas à utilização de luvas nos 
consultórios odontológicos, assinale a opção ERRADA. 
 
A) Luvas usadas não devem ser lavadas ou reutilizadas. 

B) Em procedimentos cirúrgicos demorados ou com 

sangramento intenso, está indicado o uso de dois pares 

de luvas. 

C) As luvas devem ser trocadas entre os tratamentos de 

diferentes pacientes. 

D) As luvas devem ser utilizadas fora das áreas de 

tratamento.  

 
  

 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou 
diretriz do Sistema Único de Saúde de acordo com o art. 7º 
da lei 8.080/1990. 
 
A) Integralidade de assistência, entendida como 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. 

B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

C) Ocultação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 

 
  

 
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da cárie 
dentária. 
 
A) Cáries são orifícios, ou lesões estruturais, nos dentes. 
B) O consumo de carboidratos (açúcares e amido) diminui 

o risco de cárie. 
C) Normalmente, ocorre em crianças e jovens, mas pode 

afetar qualquer pessoa. É uma causa comum de perda 
de dentes em pessoas jovens. 

D) Fazer lanches constantes aumenta o período de contato 
entre os ácidos e a superfície do dente. 

 
  

 
As bactérias estão presentes normalmente na boca. Elas 
transformam todos os alimentos, especialmente açúcar e 
amido, em ácidos. As bactérias, os ácidos, os resíduos de 
comida e a saliva se juntam na boca e formam uma 
substância pegajosa chamada placa, que adere ao dente. Ela 
é mais proeminente nos molares traseiros, logo acima da 
linha da gengiva em todos os dentes, e nas bordas das 
obturações. A placa que não é removida dos dentes se 
mineraliza formando o (a): 
 
A) Polpa. 

B) Ligamento Periodontal. 

C) Tártaro. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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São sintomas da cárie dentária, dentre outros existentes: 

 

I. Boa conservação dos dentes. 

II. Pontos ou orifícios visíveis nos dentes. 

III. Dor de dente ou sensação dolorosa, principalmente após 

ingerir alimentos ou bebidas doces, quentes ou frios. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I 

B) II 

C) I, II e III 

D) II e III 

 

 

 

A Cirurgia Pré-Protética é: 

 

A) A retirada de fragmentos do osso ilíaco para enxerto nos 

maxilares, visando aumentar o rebordo alveolar, que 

poderá, então, suportar uma futura prótese sobre 

implantes ou repor osso em grandes fraturas. 

B) A cirurgia de acesso para tratamento de patologias na 

articulação e exames para o diagnóstico de lesões como 

artroscopia de ATM (articulação têmporo mandibular). 

C) O planejamento e colocação de implantes nos ossos, os 

quais substituirão o lugar dos dentes perdidos. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

 

 

O tratamento para cárie inclui, entre outros: 

 

I. Tratamento de canal. 

II. Obturações. 

III. Coroas. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) II 

B) I e III 

C) I, II e III 

D) III 

  
 

Constituem deveres fundamentais dos inscritos no Código de 

Ética da Odontologia e sua violação caracteriza infração ética, 

dentre outros: 

 

I. Manter vínculo com entidade, empresas ou outros 

desígnios que os caracterizem como empregado, credenciado 

ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em 

situação ilegal, irregular ou inidônea. 

II. Resguardar o sigilo profissional. 

III. Elaborar e manter atualizados os prontuários na forma 

das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais. 

IV. Assegurar as condições adequadas para o desempenho 

ético-profissional da Odontologia, quando investido em 

função de direção ou responsável técnico. 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 
  

 

De acordo com o Código de Ética da Odontologia, na fixação 

dos honorários profissionais pelos Odontólogos, não poderá 

ser considerado: 

 

A) O tempo utilizado no atendimento. 

B) A liberdade para arbitrar seus honorários, sendo 

permitido o aviltamento profissional. 

C) O caráter de permanência, temporariedade ou 

eventualidade do trabalho. 

D) A condição sócio-econômica do paciente e da 

comunidade. 

 
  

 

São problemas de saúde bucal, dentre outros existentes: 

 

I. Câncer na boca. 

II. Lábio leporino e fenda palatina. 

III. Deformidades dento-faciais (problemas de posição dos 

dentes). 

IV. Doença periodontal. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) I, II e IV 

B) I, II, III e IV 

C) II e III 

D) I e IV 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Cargo: Dentista 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 

 
Assinale a opção INCORRETA sobre a doença periodontal. 
 
A) Doenças periodontais, incluindo gengivite e periodontite, 

são infecções sérias que, se não tratadas, podem causar a 
perda dentária. A palavra periodontal significa literalmente 
"ao redor do dente". 

B) A doença periodontal é uma infecção bacteriana crônica 
que afeta as gengivas e o osso que suporta os dentes. 

C) A doença periodontal pode afetar um ou vários dentes. Esta 
doença inicia quando a bactéria presente na placa (película 
não viscosa e incolor que constantemente se forma sobre 
os dentes) começa a inflamar a gengiva. 

D) Na forma mais branda da doença, a gengivite , a gengiva se 
torna vermelha, inchada e sangra com facilidade. Nesta 
fase, há pouco ou nenhum desconforto. A gengivite é 
causada por higiene oral inadequada, e é reversível com 
tratamento profissional e uma boa higiene oral doméstica. 

 
 
 
Sobre a relação existente entre a Gravidez e Puberdade e a 
Doença Periodontal, marque a opção CORRETA. 
 

A) Escovar bem os dentes, usar fio dental, uma dieta saudável, 
e exercícios físicos regulares são importantes para manter 
uma boa saúde. No entanto, em determinadas fases da vida 
de uma mulher, estes cuidados devem ser redobrados. 

B) Fases como a puberdade e menopausa, ou ainda períodos 
menstruais e gravidez, são períodos de intensas alterações 
hormonais, que podem afetar diversos tecidos em todo o 
corpo, inclusive as gengivas. Estas podem se tornar 
sensíveis e até reagir agressivamente a essa flutuação 
hormonal, o que aumentaria a susceptibilidade à doença 
periodontal. 

C) Estudos recentes sugerem que mulheres grávidas que 
apresentam periodontite estão sob um risco sete vezes 
maior de ter um parto pré-maturo, e bebês de baixo peso. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C estão corretas. 
 

 
 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a política de recursos 
humanos do Sistema Único de Saúde. 
 
A) A política de recursos humanos na área da saúde será 

formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes 
esferas de governo, em cumprimento da organização de um 
sistema de formação de recursos humanos em todos os 
níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da 
elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento 
de pessoal e valorização da dedicação exclusiva aos 
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

B) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser 
exercidas em regime de tempo integral. 

C) As especializações na forma de treinamento em serviço sob 
supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, 
instituída de acordo com o art. 12 da lei 8.080/1990, 
garantida a participação das entidades profissionais 
correspondentes. 

D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos não poderão exercer suas atividades em mais de 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




