
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ODONTÓLOGO 



 

PARTE I - ODONTÓLOGO 
 
01 - De acordo com o Decreto 7508/11, preencha as lacunas 
abaixo com os números correspondentes às suas descrições 
e assinale a alternativa CORRETA: 
1. Espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir 
de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, 
o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 
2. Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de 
responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de 
avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão 
disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua 
execução e demais elementos necessários à implementação 
integrada das ações e serviços de saúde.  
3. Descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS 
e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 
4. Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde 
(  ) Redes de Atenção 
(  ) Região de Saúde 
(  ) Mapa da Saúde 
(  ) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

A) 4; 1; 3; 2 
B) 1; 3; 2; 4  
C) 4; 2; 3; 1 
D) 1; 4; 2; 3 
E) 4; 3; 2; 1 

 
02 - Escolha a seguir a alternativa CORRETA em relação à 
Região de Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS): 

A) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Governo 
Federal, em articulação com os Municípios, 
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na 
Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 

B) Não poderão ser instituídas Regiões de Saúde 
interestaduais. 

C) A Redes de Atenção à Saúde estarão 
compreendidas no âmbito de um município. 

D) A instituição das Regiões de Saúde observará 
cronograma pactuado pelo Conselho Municipal de 
Saúde.  

E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, 
no mínimo, ações e serviços de: atenção primária, 
urgência e emergência, atenção psicossocial, 
atenção ambulatorial especializada e hospitalar e 
vigilância em saúde.  

 
 
 
 
 
 
 

03 - Identifique a alternativa que é contrária ao que descreve 
a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, sobre as 
características do processo de trabalho das Equipes de 
Atenção Básica no SUS. 

A) Programação e implementação das atividades de 
atenção à saúde de acordo com as necessidades de 
saúde da população, com a priorização de 
intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de 
saúde segundo critérios de freqüência, risco, 
vulnerabilidade e resiliência. 

B) Desenvolver ações educativas descendentes que 
possam interferir no processo de saúde-doença da 
população, no desenvolvimento de autonomia 
individual e coletiva, e na busca por qualidade de 
vida pelos usuários. 

C) Desenvolver ações intersetoriais, integrando 
projetos e redes de apoio social, voltados para o 
desenvolvimento de uma atenção integral. 

D) Implementar diretrizes de qualificação dos modelos 
de atenção e gestão tais como a participação 
coletiva nos processos de gestão, a valorização, 
fomento a autonomia e protagonismo dos diferentes 
sujeitos implicados na produção de saúde, o 
compromisso com a ambiência e com as condições 
de trabalho e cuidado, a constituição de vínculos 
solidários, a identificação das necessidades sociais 
e organização do serviço em função delas, entre 
outras. 

E) Participar do planejamento local de saúde assim 
como do monitoramento e a avaliação das ações na 
sua equipe, unidade e município; visando à 
readequação do processo de trabalho e do 
planejamento frente às necessidades, realidade, 
dificuldades e possibilidades analisadas. 

 
04 - A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a 
partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se 
traduzem em determinados arranjos de trabalho. Qual dos 
conceitos abaixo NÃO está inserido nas diretrizes da PNH? 

A) Clínica Ampliada e Compartilhada 
B) Ambiência 
C) Gestão Participativa e Cogestão 
D) Defesa dos Direitos dos Trabalhadores 
E) Valorização do Trabalhador 

 
05 - Preencha os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso), 
no que diz respeito aos princípios do processo de trabalho 
das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família:  
(   ) Universalidade e Eqüidade 
(   ) Integralidade da atenção e Capacitação Técnica 
(   ) Trabalho em equipe, interdisciplinar e Especializado 
( ) Foco de atuação centrado no território-família-
comunidade  
(   ) Humanização da atenção 
(   ) Responsabilização e vínculo. 

A) V; V; F; V; V; V 
B) V; F; V; V; V; V 
C) V; F; F; V; V; V 
D) V; F; F; F; V; V 
E) V; F; V; F; V; V 

 
 
 



 

06 - A Portaria Nº 1.029, de 20 de maio de 2014 amplia o rol das 
categorias profissionais que podem compor as Equipes de 
Consultório na Rua em suas diferentes modalidades e dá outras 
providências, classificando como Modalidade II: 

A) Equipe formada, minimamente, por 4 (quatro) 
profissionais, dentre os quais 2 (dois) destes, 
obrigatoriamente devem estar inseridos nas categorias 
de enfermeiro, psicólogo, assistente social e terapeuta 
ocupacional e o restante nas categorias de agente social, 
técnico ou auxiliar de enfermagem, técnico em saúde 
bucal, cirurgião dentista, profissional/professor de 
educação física e profissional com formação em arte e 
educação. 

B) Equipe formada, minimamente, por 8 (oito) 
profissionais, dentre os quais 4 (quatro) destes, 
obrigatoriamente devem estar inseridos nas categorias 
de enfermeiro, psicólogo, assistente social e terapeuta 
ocupacional e o restante nas categorias de agente social, 
técnico ou auxiliar de enfermagem, técnico em saúde 
bucal, cirurgião dentista, profissional/professor de 
educação física e profissional com formação em arte e 
educação. 

C) Equipe formada, minimamente, por 6 (seis) 
profissionais, dentre os quais 3 (três) destes 
obrigatoriamente, deverão estar inseridos nas categorias 
de enfermeiro, psicólogo, assistente social e terapeuta 
ocupacional e os demais nas categorias de agente social, 
técnico ou auxiliar de enfermagem, técnico em saúde 
bucal, cirurgião dentista, profissional/professor de 
educação física e profissional com formação em arte e 
educação. 

D) Equipe formada, minimamente, por 6 (seis) 
profissionais, dentre os quais 3 (três) destes 
obrigatoriamente, deverão estar inseridos nas categorias 
de enfermeiro, psicólogo, assistente social e terapeuta 
ocupacional e os demais nas categorias de agente social, 
fonoaudiólogo, técnico ou auxiliar de enfermagem, 
técnico em saúde bucal, cirurgião dentista, médico, 
profissional/professor de educação física e profissional 
com formação em arte e educação 

E) a) Equipe formada, minimamente, por 2 (dois) 
profissionais, dentre os quais 1 (um), obrigatoriamente 
deve estar inserido nas categorias de enfermeiro, 
psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional e o 
outro nas categorias de agente social, técnico ou auxiliar 
de enfermagem, técnico em saúde bucal, cirurgião 
dentista, profissional/professor de educação física e 
profissional com formação em arte e educação. 

 
07 - Considerando o Manual Instrutivo 3º Ciclo (2015 – 2016) 
do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ), ao completar a etapa de 
contratualização no sistema de adesão, as equipes assumem 
compromissos voltados para a melhoria do acesso e da qualidade 
no âmbito da Atenção Básica. São compromissos das equipes: 
I. Instituir espaços regulares para a discussão do processo de 
trabalho da equipe e para a construção e acompanhamento de 
projetos terapêuticos singulares. 
II. Alimentar o Sistema de Informação em Saúde para Atenção 
Básica/e-SUS-SISAB de forma regular e consistente, 
independentemente do modelo de organização da equipe e 
segundo os critérios do Manual Instrutivo. 

III. Implementar processos de acolhimento à demanda 
espontânea para a ampliação, facilitação e qualificação do 
acesso. 
IV. Pactuar metas e compromissos para a qualificação da 
Atenção Básica com a gestão municipal. 
V. Implantar processo regular de Monitoramento e Avaliação, 
para acompanhamento e divulgação dos resultados da Atenção 
Básica no município;  
VI. Organizar o processo de trabalho da equipe em 
conformidade com os princípios da atenção básica previstos no 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica e na Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB).  

A) Existem apenas três afirmativas corretas 
B) Existem apenas quatro afirmativas corretas 
C) Existem apenas duas afirmativas corretas 
D) Existem seis afirmativas corretas 
E) Existem apenas cinco afirmativas corretas 

 
08 - A fluoretação das águas de abastecimento público é 
elemento essencial da estratégia de promoção da saúde, eixo 
norteador da Política Nacional de Saúde Bucal e, sobre essa 
técnica, é possível afirmar que: 
I. A medida requer a realização de levantamentos 
epidemiológicos periódicos, com o primeiro sendo realizado em 
momento imediatamente anterior à sua implantação. 
II. A adição de compostos fluorados à água é feita na etapa final 
do tratamento da água. 
III. A eficiência da tecnologia de fluoretação das águas é uma 
das principais razões que justificam o seu emprego, em todo o 
mundo e também no Brasil. 
IV. Se a água é hiperfluorada, a população com idade até nove 
anos fica exposta a desenvolver fluorose dentária em graus 
estética e funcionalmente significativos. 

A) Apenas as afirmativas I; III e IV estão corretas. 
B) As afirmativas I; II; III e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II; III e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

 
09 - Leia as afirmativas abaixo sobre as medidas de morbidade 
usadas na Epidemiologia e assinale a alternativa CORRETA: 
I. A relação entre incidência e prevalência segue a seguinte 
fórmula: INCIDÊNCIA = PREVALÊNCIA X DURAÇÃO 
MÉDIA DA DOENÇA 
II. A incidência mede o número de casos novos de uma doença, 
episódios ou eventos na população dentro de um período 
definido de tempo (dia, semana, mês, ano). 
III. A prevalência (P) mede o número total de casos, episódios 
ou eventos existentes em um determinado ponto no tempo. 
Indica o número de pessoas da população que passou de um 
estado de não-doente para doente. 
IV. A mudança da prevalência pode ser afetada tanto pela 
velocidade da incidência como pela modificação da duração da 
doença. 

A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
E) As afirmativas I; II; III e IV estão corretas. 

 
 
 



 

10 - Qual o indicador que é calculado pela incidência de 
mortes entre portadores de uma determinada doença, em 
certo período de tempo, dividida pela população de 
doentes? 

A) Coeficiente de mortalidade geral  
B) Coeficiente de mortalidade específico 
C) Índice de Swaroop-Uemura 
D) Coeficiente de Letalidade 
E) Coeficiente de mortalidade por causa  

 
11 - A vigilância epidemiológica é um “conjunto de ações 
que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de se recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos”. A fase mais 
nobre da metodologia utilizada na Vigilância 
Epidemiológica é denominada de: 

A) Notificação 
B) Retroalimentação 
C) Levantamento Epidemiológico 
D) Inquérito epidemiológico 
E) Investigação Epidemiológica 

 
12 - A utilização de dentifrício fluoretado tem sido 
considerada responsável pela diminuição nos índices de 
cárie observados hoje em todo mundo, mesmo em países ou 
regiões que não possuem água fluoretada. Diante disso, é 
possível afirmar que: 
1. O dentifrício fluoretado apresenta uma ação benéfica na 
prevenção das cáries porque aumenta a concentração de 
flúor na saliva por cerca de 1 hora após a escovação. 
2. Nas superfícies dentais limpas pela escovação, o F reage 
com o dente, formando regularmente grande quantidade de 
fluoreto de cálcio na superfície do esmalte-dentina.  
3. A utilização frequente do dentifrício associa a remoção 
de biofilme a um aumento nos níveis de flúor na cavidade 
bucal, para interferir no processo de des e remineralização. 
4. O composto fluoretado interfira na eficácia do dentifrício 
e os demais componentes da formulação devem ser 
compatíveis para evitar que esse flúor se ligue a outros íons, 
tornando-se insolúvel e perdendo sua ação. 

A) Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa 3 está correta. 
D) Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. 
E) As afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 
13 - As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
buscam a ampliação e qualificação da Atenção Básica. Para 
isso, recomenda a organização e o desenvolvimento de 
determinadas ações. Qual das alternativas abaixo não 
configura uma dessas ações? 

A) Prevenção e controle do câncer bucal 
B) Inclusão da cirurgia buço-maxilo-facial na atenção 

básica 
C) Implantação e aumento da resolutividade do pronto-

atendimento 
D) Inclusão da reabilitação protética na atenção básica 
E) Inclusão de procedimentos mais complexos na 

atenção básica 
 
 

14 - Segundo a Lei 8080/90, estão dentro dos objetivos e 
atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 
1. A execução da proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
2. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 
participação na sua produção. 
3. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 
consumo humano. 
4. A formulação e execução da política de sangue e seus 
derivados. 
5. A formação de recursos humanos na área de saúde 
6. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 
ações assistenciais e das atividades preventivas. 

A) Existem apenas 4 afirmativas corretas. 
B) Existem apenas 2 afirmativas corretas. 
C) Existem apenas 3 afirmativas corretas. 
D) Existem apenas 5 afirmativas corretas. 
E) Existem 6 afirmativas corretas. 

 
15 - Identifique a alternativa CORRETA sobre a Pesquisa 
Nacional de Saúde Bucal 2010 – SB BRASIL 2010: 

A) A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010, conhecida 
como Projeto SB Brasil 2010, analisou a situação da 
população brasileira com relação à cárie dentária, às 
doenças da gengiva, às necessidades de próteses 
dentais, às condições da oclusão, às síndromes, à 
fluorose, ao traumatismo dentário e à ocorrência de dor 
de dente, entre outros aspectos. 

B) No que diz respeito aos dados encontrados referentes às 
condições periodontais, avaliadas pelo Índice 
Periodontal Screening Record (PSR), em termos 
populacionais, tais problemas aumentam, de modo 
geral, com a idade. 

C) Os problemas de oclusão dentária, como mordida 
aberta, mordida cruzada, apinhamentos e 
desalinhamentos dentários, sobremordidas e protrusões, 
entre outros, foram avaliados em crianças de 5 anos e 
em crianças de 12 anos. 

D) Os resultados do Projeto SB Brasil 2010 indicam que, 
segundo a classificação adotada pela OMS, o Brasil saiu 
de uma condição de média prevalência de cárie em 
2003 (CPO entre 2,7 e 4,4) para uma condição de baixa 
prevalência em 2010 (CPO entre 1,2 e 2,6). 

E) O ataque de cárie em crianças de 5 anos foi, em média, 
de 2,43 dentes. Destes, 40% estavam tratados no 
momento em que os exames epidemiológicos foram 
realizados. 

 
16 -  Os movimentos desempenhados no dia-a-dia dos 
Cirurgiões-Dentistas necessitam ser entendidos para, se 
necessário, reorganizar todos os materiais com o objetivo de 
atingir condições de trabalho favoráveis e eficientes. Os 
movimentos desempenhados pelo Cirurgião-Dentista podem ser 
classificados em 5 classes de acordo com a extensão do 
movimento. Ao pegar a caneta de alta rotação no equipo, o 
Cirurgiã-Dentista está executando um movimento de: 

A) dedos 
B) de dedos e punho 
C) de todo o braço 
D) de torções no corpo e deslocamento  
E) de dedos, punho e cotovelo 



 

17 - Distúrbio de caráter genético autossômico, que se 
caracteriza por deformidades craniofaciais, fissuras 
palatinas, com hipoplasia dos ossos faciais palpebrais 
antimongolóides, hipoplasia dos ossos malares, retrognatia, 
micrognatia, colomba de pálpebra inferior, ausência de 
cílios na pálpebra inferior, maloclusão, microstomia, surdez 
de condução e aplinhamento dentário: 

A) Síndrome de Hold-Oran 
B) Síndrome de Goldenhar 
C) Síndrome de Franceschetti 
D) Síndrome de Noonan 
E) Síndrome de Marfan 

 
18 - O mecanismo de desenvolvimento do câncer bucal, 
assim como o do câncer em geral, é descrito em três fases. 
O Processo pelo qual são ultrapassados os mecanismos que 
regulam a replicação celular, assim como sua organização 
espacial, estabelecendo-se o fenótipo maligno é 
denominado: 

A) Iniciação 
B) Progressão 
C) Promoção 
D) Multiplicação 
E) Transformação 

 
19 - O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e 
articulação permanente da educação e da saúde, 
proporcionando melhoria da qualidade de vida da 
população brasileira. A respeito do PSF, podemos destacar 
que: 
I. O público beneficiário do PSE são os estudantes da 
Educação Básica, gestores e profissionais de educação e 
saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, 
estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
II. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação 
integral dos estudantes por meio de ações de promoção, 
prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento 
das vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública e 
privada de ensino. 
III. As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos 
Territórios definidos segundo a área de abrangência da 
Estratégia Saúde da Família (Ministério da Saúde), 
tornando possível o exercício de criação de núcleos e 
ligações entre os equipamentos públicos da saúde e da 
educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer como 
praças e ginásios esportivos, etc). 

A) Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa 1 está correta. 
D) As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas  
E) Apenas as afirmativas 1e 3 estão corretas. 

 
20 - A Leucoplasia Pilosa, o Sarcoma de kaposi, o Linfoma 
Não-Hodgkin e a Doença Periodontal são lesões 
freqüentemente associadas a que tipo de patologia? 

A) Sífilis 
B) Tuberculose 
C) HPV 
D) Histoplasmose 
E) AIDS 

 

21 - Apresenta-se como fissuras radiais partindo da comissura 
labial, esta associada a eritema e, por vezes, a placas 
esbranquiçadas: 

A) Candidíase Pseudomembranosa 
B) Candidíase Eritematosa 
C) Herpes Simples 
D) Leucoplasia Pilosa 
E) Queilite Angular 

 
22 - A Em 2006, os gestores de Saúde assumiram o 
compromisso público da construção do Pacto pela Saúde, com 
base nos princípios constitucionais do SUS e ênfase nas 
necessidades de saúde da população. O Pacto que estabelece o 
compromisso entre os gestores do SUS em torno de 
prioridades, tais como saúde do trabalhador, fortalecimento da 
capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com 
deficiência e saúde mental é aquele conhecido por Pacto:  

A) em Defesa do SUS.  
B) pela Vida. 
C) da Atenção Básica 
D) de Compromisso.  
E) de Gestão.  

 
23 - Escolha a alternativa que representa, respectivamente, um 
fator modulador e um determinante positivo na etiologia da 
cárie dentária: 

A) Açucares e biofilme 
B) Contexto socioeconômico e biofilme 
C) Açucares e saliva 
D) Saliva e exposição a fluoretos 
E) Contexto socioeconômico e saliva 

 
24 - A estratégia de alto risco tem como base o tratamento 
prioritário a grupos de alto risco de desenvolver a doença 
periodontal, dentre elas NÃO é possível incluir: 

A) Sindrômicos 
B) Fumantes 
C) Gestantes 
D) Diabéticos 
E) Cardiopatas 

 
25 - Doença auto-imune de causa desconhecida que afeta as 
glândulas lacrimais e salivares, causando olho e boca seca, 
associada à doença reumatológica como a Artrite Reumatóide, 
Lupis Eritematoso Sistêmico, a Polimiosite, a Esclerodermia, a 
Tiroidite ou outras. 

A) Síndrome de Sjögren primária 
B) Síndrome de Gardner secundária 
C) Síndrome de Sjögren secundária 
D) Síndrome de Moebius 
E) Síndrome de Hand-Schuller-Christian  

 
26 - Leavell & Clark, em 1965, propuseram o modelo da 
história natural da doença composto por três níveis de pre-
venção (primário, secundário e terciário). De acordo com essa 
classificação, as ações de prevenção e exames de diagnóstico 
precoce dirigidas ao Câncer bucal, estão inseridas, 
respectivamente em quais níveis de prevenção: 

A) Primário e Primário 
B) Secundário e Terciário 
C) Secundário e Secundário 
D) Secundário e Primário  
E) Primário e Secundário 



 

27 - Os riscos mais freqüentes a que estão sujeitos os 
profissionais que atuam em assistência odontológica são os 
físicos, os químicos, os ergonômicos, os mecânicos ou de 
acidente, os advindos da falta de conforto e higiene e os 
biológicos. Qual das condições abaixo NÃO está 
relacionada com procedimentos indicados para minimizar o 
risco químico? 

A) Utilizar somente materiais, medicamentos e 
produtos registrados na Anvisa.  

B) Limpar a sujidade do chão, utilizando pano 
umedecido para evitar poeiras. 

C) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – 
EPIs (luvas, máscaras, óculos e avental 
impermeável) adequados para o manuseio de 
produtos desinfetantes. 

D) Utilizar somente amalgamador de cápsulas. 
E) Armazenar os produtos de maneira correta e segura, 

conforme instruções do fabricante, para evitar 
acidentes 

 

28 - Desfalecimento, sem perda da consciência, também 
conhecido como distúrbio neuro-vegetativo, acompanhado 
da abolição das funções motrizes e/ou motoras, que 
lembram efeito extra-piramidal, com integral conservação 
das funções respiratórias e cardíacas Essa descrição refere-
se a um quadro clássico de emergência ocorrida com muito 
freqüente no atendimento odontológico denominado de: 

A) Síncope 
B) Convulsão 
C) Parada 
D) Pânico 
E) Lipotímia 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 

A questão 29 refere-se a tira abaixo de Laerte. 

 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I- A tira retrata uma situação de comunicação que é 

prejudicada pela intolerância de um dos interlocutores 
II- A personagem de óculos considera errada a fala do seu 

interlocutor no 1º e no 2º quadrinho porque, de acordo 
com as regras de colocação pronominal da norma 
padrão, pronomes pessoais oblíquos átonos não podem 
iniciar frases. 

III- Além de humor, a tira contém também uma crítica à 
rigidez de certas regras gramaticais, distantes da 
realidade linguística do país, ou a rigidez de algumas 
pessoas, que, apoiando-se nessas regras, prejudicam a 
comunicação verbal. 
A) Todas estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
E) Apenas o item I está correto. 

A questão 30 está relacionada a tira seguinte: 

 
30 - A palavra “engavetamento”, empregada no texto, 
nasceu da forma verbal ENGAVETAR. Como devemos 
denominar o processo de formação da palavra 
“ENGAVETAR”? 

A) Derivação prefixal e sufixal 
B) Composição por aglutinação  
C) Composição por justaposição 
D) Derivação parassintética  
E) Derivação imprópria 

 
As questões de 31 a 33 referem-se ao poema seguinte de 
Carlos Drummond de Andrade. 
 

Passagem da noite 
 

É noite. Sinto que é noite 
não porque a sombra descesse 
(bem me importa a face negra) 
mas porque dentro de mim, 
no fundo de mim, o grito 
se calou, fez-se desânimo. 
Sinto que nós somos noite, 
que palpitamos no escuro 
e em noite dissolvemos. 
Sinto que é noite no vento, 
noite nas águas, na pedra. 
 
E que adianta uma lâmpada? 
E que adianta uma voz? 
É noite no meu amigo. 
É noite no submarino. 
É noite na roça grande. 
É noite, não é morte, é noite 
de sono espesso e sem praia. 
Não é dor, nem paz, é noite, 
é perfeitamente a noite. 
Mas, salve, olhar de alegria! 
E salve, dia que surge! 
Os corpos saltam do sono, 
o mundo se recompõe. 
Que gozo na bicicleta! 
Existir: seja como for. 
A fraterna entrega do pão. 
Amar: mesmo nas canções. 
De novo andar: as distâncias, 
as cores, posse das ruas. 
 
Tudo que à noite perdemos 
se nos confia outra vez. 
Obrigado, coisas fiéis! 
Saber que ainda há florestas, 
sinos, palavras; que a terra 



 

prossegue seu giro, e o tempo 
não murchou; não nos diluímos! 
Chupar o gosto do dia! 
Clara manhã, obrigado, 
o essencial é viver! 

(Reunião. 10. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympia, 1980. P.88)  

 
31 - Que relação há entre a 3ª estrofe e as anteriores? 

A) Contradição 
B) Oposição 
C) Confirmação 
D) Aproximação 
E) Alternância  

 
32 - O poema foi publicado no livro “A rosa do povo”, de 
1945, que reúne textos escritos por Drummond durante a 
Segunda Guerra Mundial e a ditadura do Estado Novo, 
instaurada por Getúlio Vargas no Brasil. Considerando esse 
fato, indique a afirmativa falsa. 

A) No poema, a contradição entre dia e noite expressa 
o descontentamento do eu lírico com a passagem do 
tempo. 

B) A noite, representa para o eu lírico um momento de 
tristeza e de desesperança, possivelmente 
relacionado com a guerra e a ditadura. 

C) Apesar do descontentamento com o momento 
político, o poema manifesta a esperança de um 
futuro melhor. 

D) As palavras noite e dia, empregadas de forma 
conotativa, representam respectivamente um tempo 
de dificuldades e um tempo de redenção 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
33 - Das afirmações seguintes com relação ao poema: 
I- Na 3ª estrofe, a palavra DIA foi empregada em sentido 

conotativo e tem os seguintes significados no 
contexto: alegria, prazer, esperança, vida. 

II- A palavra “noite”, utilizada nas duas primeiras 
estrofes, está empregada em sentido denotativo. 

III- Nos trechos “É noite no meu amigo” e “Sinto que nós 
somos noite” do poema, percebemos o uso de NOITE 
em sentido denotativo. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos estão incorretos. 

 
34 - Em qual dos períodos seguintes há uma oração 
subordinada adverbial que expressa ideia de concessão? 

A) Embora estivesse chovendo, as crianças foram à 
praia. 

B) “Todas as teorias físicas […] deveriam se prestar a 
uma descrição tão simples que até uma criança 
pudesse entender”. 

C) Conforme determina a lei, todos os direitos são 
meus. 

D) Se você baixar um pouco esse som, talvez consiga 
responder à pergunta. 

E) Como os recursos de expressão eram minguados, 
tentavam remediar a deficiência falando alto. 

 

35 - Assinale a alternativa cujo acento indicativo de crase 
foi empregado de forma incorreta: 

A) Despedimo-nos às quatro da manhã. 
B) Fiquei à distância de dez metros do local do 

acidente. 
C) Assistimos àquela cena deprimente e não pudemos 

fazer nada para evitar. 
D) Iremos à China em nossas férias. 
E) Corri à casa para buscar o celular que havia 

esquecido. 
 
36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Aqueles que desobedeceram os regulamentos 
devem ser punidos severamente. 

B) Visou o animal e atirou sem piedade. 
C) Roberval assiste em São Joaquim da Barra. 
D) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
E) Aspirava às melhores notas. 
 

As questões de 37 a 39 referem-se ao texto seguinte: 
 
DF tem a maior expectativa de vida, com média de 

75, 79 anos 
 

Pesquisa de IBGE coloca o Distrito Federal na frente 
entre as unidades da Federação onde as pessoas vivem 
mais: média de 75, 79 anos. Segundo especialista, se o 
estudo fosse dividido por cidade, haveria discrepância 
na capital 

Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para se dar 
conta do crescimento da população idosa no Distrito 
Federal. Prova do envelhecimento dos moradores da 
capital é a mais recente pesquisa sobre expectativa de 
vida realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), divulgada na quarta-feira. De 
acordo com o estudo, no Plano Piloto e nas regiões 
administrativas, as pessoas chegaram, em 2009, em 
média, aos 75, 79 anos. Com o resultado, o DF se 
mantém pelo 10º ano consecutivo na liderança do 
ranking das unidades da federação onde as pessoas 
vivem mais. A média nacional é de 73,17 anos. 

O pesquisador do IBGE Gabriel Borges acredita 
que o bom desempenho do DF está diretamente ligado 
à situação econômica dos trabalhadores. “Os fatores 
socioeconômicos estão envolvidos com a esperança de 
vida da população. Assim como as baixas taxas de 
mortalidade infantil, que são indicadores de que a 
expectativa de vida será maior. De uma maneira geral, 
nos estados onde há uma incidência maior de mortes 
entre crianças, há também menor esperança de 
longevidade”, analisou Gabriel. 

Ele ainda ressalta outros aspectos que influenciam 
na longevidade da população de um determinado lugar. 
Para ele, quando o poder público investe em educação, 
saneamento básico e trabalho, a tendência é de 
longevidade. Talvez essa seja a explicação para que os 
idosos de locais como Brasília, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina estejam num patamar bem à frente do 
que aqueles que residem nas regiões do Norte e do 
Nordeste. 

 



 

EM ASCENSÃO 
Evolução da expectativa de vida no DF nos 

últimos 18 anos 
 

1991 – 68,64 
1992 – 69,25 
1993 – 69,84 
1994 – 70,43 
1995 – 71,00 
1996 – 71,56 
1997 – 72,10 
1998 – 72,63 
1999 – 73,15 
2000 – 73,64 
2001 – 73,90 
2002 – 74,15 
2003 – 74,40 
2004 – 74,64 
2005 – 74,87 
2006 – 75,11 
2007 – 75,34 
2008 – 75,57 
2009 – 75,79 

 

(Saulo Araújo. http:// 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cida

des/2010/12/03/interna_cidadesdf,225940/df-tem-a-
maior-expectativa-de-vida-com-media-de-75-79-

anos.shtml) 
 

37 - A frase que inicia o primeiro parágrafo do texto pode, 
opcionalmente, ser pontuada de outra maneira. Qual é a 
alternativa em que essa outra pontuação aparece? 

A) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta: do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

B) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro, ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

C) Basta um passeio, pelas praças do Cruzeiro ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

D) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade, no fim do dia, para de 
dar conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

E) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população, idosa, no 
Distrito Federal. 
 

38 - De acordo com o texto, uma das causas para o 
crescimento da expectativa de vida no Distrito Federal é: 

A) A taxa de mortalidade infantil é crescente. 
B) Houve aumento do número de casas com água 

tratada e encanada. 
C) A situação econômica dos trabalhadores melhorou. 
D) O Brasil tornou-se a 4ª economia mundial, no início 

do século XXI. 
E) A produção agrícola aumentou, fazendo cair o 

preço dos alimentos. 

39 - A sequência dos números relativos aos últimos nove 
anos do século XX e dos primeiros nove anos do século XXI 
indica que o crescimento da expectativa de vida nesses 
períodos: 

A) Foi igual nos dois períodos. 
B) Foi maior no período do século XXI. 
C) Foi de 48 décimos entre o último ano do século XX 

e o primeiro do ano do XXI. 
D) Foi de 73,90 no ano da primeira eleição de Luís 

Inácio Lula da Silva. 
E) Foi maior no século XX do que no XXI. 

 
40 - Assinale a alternativa cujo termo destacado não se 
classifica sintaticamente como “complemento nominal”. 

A) Ele é perito em cirurgia. 
B) A resposta do patrão não os convenceu. 
C) Ele tem amor à mãe. 
D) Tenho necessidade de sua ajuda. 
E) A oposição votou favoravelmente ao governo. 

 
 

 


