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BOA PROVA!

Verifique se o código da Prova é o
mesmo do seu cartão de respostas.

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 1

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 3

Conhecimentos Específicos 15 3



02

Texto para responder as questões de 01 a 15.

Qual a utilidade de dez minutos por dia, em
um dia comum?

Não é essencial muita reflexão para se
perceber que dez minutos é tempo curto demais para
a maior parte das atividades cotidianas. Uma bela
mulher gasta mais tempo para se arrumar, e um
homem, mesmo que pouco vaidoso, gasta mais que
isso para tomar um banho rápido, fazer a barba e
pentear o cabelo.

Dez minutos diários de caminhada é melhor
que nada, mas insuficiente para uma perda mensal
de peso significativa, e esse mesmo tempo em uma
sala de ginástica é reduzido para exercícios
aeróbicos ou atividades múltiplas de musculação. Se
a receita é reduzir o colesterol e melhorar a condição
cardiorrespiratória, esse ínfimo tempo é quase nada
e, se proposto como receita para melhorar a condição
física, certamente provocaria risos.

Dez minutos diários em deslocamento nos
veículos públicos quase não nos tira do lugar, e um
almoço com essa duração seria certamente um risco
para a saúde. Dez minutos de sono é menos que um
cochilo, e uma boa paquera jamais se contentaria
com um tempo assim reduzido.

Em síntese, a real utilidade de dez minutos em
um dia comum passa quase despercebida por sua
inútil validade e se distancia do tempo que gastamos
para um excelente trabalho, um bom descanso, uma
ótima alimentação ou cuidados com o corpo e a
elegância.

Encare, agora, os mesmos dez minutos por
outro ângulo. Imagine uma pessoa que reserve essa
fração quase inútil de seu dia para um momento de
leitura. Ou para uma firme decisão de bem empregar
esse tempo, ainda que apenas esse tempo.

Um leitor comum costuma ler cerca de 150
palavras por minuto, sendo assim, em dez minutos, lê
10 500 palavras, ou um pouco mais. Uma página de
um livro de ficção normal reúne cerca de 500 palavras
– quase o mesmo que esta crônica. Logo, nesses dez
minutos, esse leitor, sem pressa ou correria, teria
devorado nada menos que três páginas. Em uma
semana estaria chegando a cerca de 20 páginas, e
em um mês poderia ter lido 90 páginas. Um bom livro
de qualquer assunto costuma abrigar em média 150
páginas e, nesse caso, o nosso leitor estaria, com
folga, lendo um livro a cada dois meses, portanto, seis
livros por ano. Se for cuidadoso e souber fazer boas
escolhas, com esse acervo formidável, muda sua
vida, amplia seus pensamentos, agrega cultura para
conversar, paquerar, argumentar e decidir.
Curiosamente, aquele mesmo tempinho diário que
não muda o corpo, nada faz pela pessoa e pouco
agrega às relações pessoais, aplicado em uma leitura

Assinale o trecho em que o autor resume as ideias
desenvolvidas na primeira parte do texto.

A) “Dez minutos diários em deslocamento nos
veículos públicos quase não nos tira do lugar, e
um almoço com essa duração seria certamente
um risco para a saúde.”

B) “Agora, para que seus pensamentos possam
voar, imagine que a lógica irrefutável desses
argumentos seja apresentada a uma criança de
10 anos que, entusiasmada, adote a prática.”

C) “Em síntese, a real utilidade de dez minutos em
um dia comum passa quase despercebida por
sua inútil validade”

D) “Um leitor comum costuma ler cerca de 150
palavras por minuto, sendo assim, em dez
minutos, lê 10500 palavras, ou um pouco mais.”

E) “Encare, agora, os mesmos dez minutos por
outro ângulo. Imagine uma pessoa que reserve
essa fração quase inútil de seu dia para um
momento de leitura.”

Questão 01

LÍNGUA PORTUGUESA muda a cabeça, embeleza a alma.
Agora, para que seus pensamentos possam

voar, imagine que a lógica irrefutável desses
argumentos seja apresentada a uma criança de 10
anos que, entusiasmada, adote a prática. Quando
chegar aos 30 anos, terá lido nada menos que 120
livros e, assim, escancarado as portas para o
conhecimento, a cultura, a beleza e a descoberta, em
si mesmo, de tudo quanto a vida é capaz de
proporcionar.
Celso Antunes. (Em www.celsoantunes.com.br.) Acesso em
22/12/2017

Em: “para se perceber QUE DEZ MINUTOS É
TEMPO CURTO DEMAIS PARA A MAIOR PARTE
DAS ATIVIDADES COTIDIANAS.” a oração
destacada exerce função de:

A) objeto indireto.
B) objeto direto.
C) complemento nominal.
D) predicativo.
E) aposto.

Questão 02
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A oração subordinada destacada em: “QUANDO
CHEGAR AOS 30 ANOS, terá lido nada menos que
120 livros...” expressa ideia de:

A) causa.
B) consequência.
C) tempo.
D) concessão.
E) conformidade.

Questão 07

Assinale a opção em que a classe gramatical da
palavra destacada foi corretamente indicada entre
parênteses.

A) “gasta mais que ISSO para tomar um banho”
(pronome possessivo)

B) “insuficiente para uma PERDA mensal”
(substantivo)

C) “esse ÍNFIMO tempo é quase nada” (substantivo)
D) “uma boa paquera JAMAIS se contentaria”

(adjetivo)
E) “ler cerca de 150 palavras POR minuto”

(conjunção subordinativa)

Questão 03

Se a oração destacada em: “Não é essencial muita
reflexão PARA SE PERCEBER QUE DEZ MINUTOS
É TEMPO CURTO DEMAIS...” for desenvolvida, o
verbo deverá assumir a forma:

A) perceba.
B) percebo.
C) percebermos.
D) percebêssemos.
E) percebíamos.

Questão 08

A palavra a seguir que pode substituir a conjunção
destacada em: “LOGO, nesses dez minutos, esse
leitor, sem pressa ou correria, teria devorado nada
menos que três páginas.”, sem alteração de sentido,
é:

A) porque.
B) porém.
C) entretanto.
D) portanto.
E) no entanto.

Questão 04

Em apenas um dos trechos a seguir a palavra
destacada é considerada um coletivo.Assinale-o.

A) “reserve essa FRAÇÃO quase inútil”
B) “amplia seus PENSAMENTOS”
C) “Não é essencial muita REFLEXÃO”
D) “maior parte dasATIVIDADES cotidianas”
E) “com esseACERVO formidável”

Questão 05

Assinale a opção em que o acento indicativo de crase
foi corretamente empregado, como em: “e pouco
agrega às relações pessoais”.

A) Andar à pé é bom para a saúde.
B) Estava disposto à colaborar.
C) Referiram-se à nós durante a reunião?
D) Sentiu-se à vontade na reunião.
E) Dedicavam-se à ela com esmero.

Questão 09

O prefixo presente na palavra IRREFUTÁVEL
significa:

A) movimento para baixo.
B) movimento para cima.
C) negação.
D) anterioridade.
E) igual.

Questão 06

A respeito dos três verbos do trecho: “... muda sua
vida, amplia seus pensamentos, agrega cultura.”,
pode-se afirmar que:

A) todos são transitivos diretos.
B) todos são transitivos indiretos.
C) apenas um é transitivo direto.
D) apenas um é transitivo indireto.
E) apenas um funciona como verbo de ligação.

Questão 10
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A conjunção que inicia o trecho: “Se for cuidadoso e
souber fazer boas escolhas, com esse acervo
formidável, muda sua vida...” expressa ideia de:

A) condição.
B) concessão.
C) comparação.
D) finalidade.
E) consequência.

Questão 11

À forma de voz passiva analítica destacada em: “...
imagine que a lógica irrefutável desses argumentos
SEJA APRESENTADA a uma criança de 10 anos...”
corresponde, na passiva sintética a:

A) se apresenta.
B) apresentou-se.
C) apresentava-se.
D) se apresente.
E) apresentar-se-ia.

Questão 15

Um dos verbos destacados a seguir apresenta-se no
modo imperativo.Aponte-o.

A) “certamente PROVOCARIArisos.”
B) “e se DISTANCIA do tempo que gastamos para

um excelente trabalho”
C) “Uma bela mulher GASTA mais tempo para se

arrumar”
D) “Agora, para que seus pensamentos POSSAM

voar”
E) “ENCARE, agora, os mesmos dez minutos por

outro ângulo.”

Questão 12

O vocábulo “O” tônico fechado de certos substantivos
no singular muda para “O” tônico aberto quando a
palavra vai para o plural, como em corpo/corpos.
Assinale a opção em que esse mesmo fenômeno
acontece com o substantivo destacado.

A) Ele estava com a mão no BOLSO.
B) Fiz muito ESFORÇO ao me exercitar.
C) Entramos logo emACORDO.
D) Observava o CONTORNO de seu rosto.
E) Ajanela era enfeitada por um TOLDO.

Questão 13

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios:

A) construção de uma sociedade livre, justa e
solidária.

B) garantia do desenvolvimento nacional.
C) erradicação da pobreza.
D) intervenção.
E) autodeterminação dos povos.

Questão 16

O termo destacado em: “uma criança de 10 anos que,
ENTUSIASMADA, adote a prática.” Exerce função
sintática de:

A) predicativo do sujeito.
B) complemento nominal.
C) adjunto adverbial.
D) predicativo do objeto.
E) aposto.

Questão 14

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nos termos da Constituição Federal vigente, ao
servidor público daAdministração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo,
aplicam-se as seguintes disposições:

A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função.

B) Investido no mandato de Vereador, será afastado
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.

C) Investido no mandato de Prefeito, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos legais,
inclusive para promoção por merecimento.

E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso
de afastamento, os valores ficarão suspensos
aguardando o retorno ao exercício.

Questão 17
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Acerca das responsabilidades inerentes ao servidor
público, de acordo com a Lei nº 8.112/1990, assinale
a assertiva correta.

A) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo
ou comissivo, doloso, que resulte em prejuízo ao
erário ou a terceiros, afastando-se a forma
culposa.

B) A obrigação de reparar o dano estende-se aos
sucessores e contra eles será executada, até o
dobro do valor da herança recebida.

C) As sanções civis, penais e administrativas
poderão cumular-se, sendo dependentes entre
si.

D) A responsabilidade administrativa do servidor
será afastada no caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou sua autoria.

E) A responsabilidade penal abrange os crimes
imputadas ao servidor, excetuando-se as
contravenções.

Questão 18

Assinale a alternativa que consiste no ato de
Improbidade Administrativa praticado pelo servidor
que cause Prejuízo ao Erário.

A) Perceber vantagem econômica para intermediar
a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza.

B) Receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato
de ofício, providência ou declaração a que esteja
obrigado.

C) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao
de mercado.

D) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade
de consultoria ou assessoramento para pessoa
física ou jurídica que tenha interesse suscetível
de ser atingido.

E) Receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indireta, para tolerar a
exploração ou a prática de jogos de azar.

Questão 19

O servidor público que exigir, para si, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida,
incorrerá na prática do crime de:

A) prevaricação.
B) corrupção ativa.
C) corrupção passiva.
D) peculato.
E) concussão.

Questão 20

R o n d ô n i a p o s s u i d i f e r e n t e s f a s e s d e
ocupação/colonização ao longo da sua história. A
partir da segunda metade do século XX alguns
fatores foram decisivos. Entre as alternativas a
seguir, assinale a que apresenta o fator mais
importante no processo de ocupação de Rondônia, a
partir da segunda metade do século XX.

A) Construção da rodovia BR-364
B) Idealização da ferrovia Madeira-Mamoré
C) Estabelecimentos das linhas telegráficas
D) Expedição colonizadora de Cândido Rondon
E) Guerra entre o Brasil e o Paraguai

Questão 22

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Entre os municípios a seguir, assinale o que possui
limites com o município de Ji-Paraná.

A) Buriti
B) Rio Crespo
C) São Francisco
D) Rolim de Moura
E) Ouro Preto do Oeste

Questão 21

Entre as unidades de relevo a seguir, assinale a
alternativa que indica uma unidade existente no
estado de Rondônia.

A) Depressão do Miranda
B) Depressão doAraguaia
C) Planaltos Residuais Sul-Amazônicos
D) Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba
E) Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do

Paraná

Questão 23



06

O estado de Rondônia já possuiu diferente categoria
e diferentes nomes. Anterior a denominação de
Território Federal de Rondônia, o atual estado de
Rondônia era denominado de Território Federal do:

A) Jaru.
B) Mamoré.
C) Guaporé.
D) Porto Velho.
E) Guajará-Mirim.

Questão 24

Entre os teatros a seguir, assinale a alternativa que
indica o nome de um dos principais teatros da cidade
de Ji-Paraná.

A) Dominguinhos.
B) Jô Soares.
C) Bibi Ferreira.
D) Armando Nogueira.
E) CastroAlves.

Questão 25

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

De acordo com disposições da Lei nº 8080/1990, a
descentralização político-administrativa dos serviços
de saúde deve dar ênfase para os:

A) estados.
B) munícipios.
C) distritos.
D) macrorregiões.
E) microrregiões.

Questão 26

A formação de consórcios administrativos
intermunicipais é competência da seguinte esfera de
gestão do SUS:

A) federal.
B) estadual.
C) municipal.
D) estadual e federal.
E) municipal e federal.

Questão 27

Com base nas disposições acerca das Regiões de
Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. As Regiões de Saúde devem ser estritamente
intermunicipais, sendo vedada a criação de
regiões interestaduais.

II. As Regiões de Saúde serão referência para as
transferências de recursos entre os entes
federativos.

III. Serviços de atenção primária e psicossocial são
os principais critérios para a instituição de uma
Região de Saúde.

Está correto somente o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 28

De acordo com o percentual de distribuição de vagas
para composição dos Conselhos de Saúde, marque a
alternativa correta.

A) 25% de usuários.
B) 40% de gestores.
C) 30% de trabalhadores.
D) 50% de usuários.
E) 30% de prestadores de serviço.

Questão 29

A alternativa que corresponde a um exemplo de
prevenção secundária é:

A) fisioterapia.
B) reabilitação.
C) terapia ocupacional.
D) alimentação adequada.
E) exame Papanicolau.

Questão 30

Informações sobre cadastros de famílias, condições
de moradia, saneamento e situação de saúde são
gerenciadas e disponibilizadas pelo Sistema de:

A) Central de Regulação.
B) InformaçãoAmbulatorial.
C) Informação daAtenção Básica.
D) Informações Hospitalares.
E) Gestão de Informações Financeiras.

Questão 31



07

Questão 36

Marque a alternativa que apresenta a sequência
indicada para o adequado processamento do filme
radiográfico.

A) Fixar, revelar, lavar e secar
B) Revelar, lavar, fixar, lavar e secar
C) Fixar, lavar, revelar, lavar e secar
D) Revelar, fixar, lavar e secar
E) Lavar, fixar, lavar, revelar, lavar e secar

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

As diretrizes para elaboração dos Planos de Saúde
devem ser estabelecidas pelo (a):

A) Comissão Intergestores Bipartite.
B) Conselho Nacional de Saúde.
C) Departamento deAtenção Básica.
D) Conselho Municipal de Saúde.
E) Comissão Intergestores Tripartite.

Questão 32

A capacidade que um agente causador de doença
tem de, após a infecção, induzir a imunidade no
hospedeiro, é denominada:

A) virulência.
B) infectividade.
C) imunodeficiência.
D) patogenicidade.
E) imunogenicidade.

Questão 33

A incidência de doenças transmissíveis como febre
amarela e hepatite B, são exemplos de indicadores
de:

A) morbidade.
B) cobertura.
C) mortalidade.
D) recursos.
E) fatores de risco.

Questão 34

É uma doença de Notificação Compulsória:

A) malária.
B) herpes.
C) artrite.
D) diabetes.
E) lúpus.

Questão 35

Questão 37

Assinale a opção que contém o material que é
apresentado na forma pasta-pasta, deve ser
manipulado imediatamente antes da aplicação na
porção mais profunda do preparo cavitário e destina-
se a fornecer proteção pulpar é:

A) verniz.
B) dessensibilizante.
C) forro.
D) cimento.
E) resina.

Questão 38

A erupção do primeiro molar permanente ocorre
entre:

A) 6 e 7 anos.
B) 7 e 8 anos.
C) 8 e 9 anos.
D) 10 e 11 anos.
E) 11 e 12 anos.

Questão 39

Para realizar a exodontia do primeiro molar superior
direito, o fórceps indicado é:

A) 17.
B) 18R.
C) 18L.
D) 16.
E) 151.
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Questão 44

Assinale a estrutura encontrada na mucosa jugal,
bilateralmente.

A) Papila incisiva
B) Ducto parotídeo
C) Úvula
D) Tonsila palatina
E) Primeiro molar

Questão 40

Em relação às técnicas de prevenção de cárie,
assinale o material que é mais frequentemente
aplicado sobre a superfície oclusal dos dentes, onde
é mais difícil escovar:

A) amálgama.
B) flúor.
C) solução evidenciadora de placa.
D) selante.
E) fosfato de zinco.

Questão 41

Sobre o flúor, assinale a reposta correta.

A) Possui ação bactericida.
B) Possui ação bacteriostática.
C) Retarda a desmineralização e melhora a

mineralização.
D) Retarda a mineralização e melhora a

desmineralização.
E) Auxilia no clareamento dos dentes.

Questão 42

Quando os microrganismos são transmitidos a um
objeto ou superfície e, em seguida, uma pessoa toca
este objeto ou superfície, contaminando-se,
denominamos transmissão:

A) parenteral.
B) imediata.
C) secundária.
D) indireta.
E) direta.

Questão 43

Com relação à seleção de moldeiras é correto afirmar
que:

A) não devem ser provadas dentro da boca do
paciente, antes da moldagem.

B) nunca devem estender-se além da superfície
vestibular dos dentes.

C) devem se estender, posteriormente, até a oclusal
do terceiro molar.

D) moldeiras perfuradas só podem ser utilizadas
para impressão preliminar.

E) devem ser suficientemente profunda para
permitir de 2 a 3 mm de material entre a moldeira
e as bordas incisais dos dentes.

Questão 45

Ao realizar um isolamento absoluto recomenda-se
amarrar uma ligadura de fio dental no arco do
grampo. Qual é o objetivo desse procedimento?

A) Limpeza do grampo.
B) Introdução do lençol entre os dentes.
C) Facilitar o posicionamento do grampo.
D) Evitar a entrada de água.
E) Impedir a deglutição do grampo.

Questão 46

Assinale, nas alternativas a seguir, o tipo de tomada
radiográfica extraoral.

A) Oclusal
B) Periapical
C) Bitewing
D) Panorâmica
E) Clark

Questão 47

Dentre as alternativas a seguir, qual é aquela utilizada
para esterilização de materiais?

A) Cuba ultrassônica
B) Compressor
C) Autoclave
D) Glutaraldeído 0,1%
E) Hipoclorito de sódio

Questão 48

De acordo com o sistema de nomenclatura dentária
ISO/FDI, marque a alternativa que corresponde ao
segundo pré-molar inferior esquerdo.

A) 45
B) 35
C) 20
D) 10
E) 25
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Questão 49

A dentição completa de um adulto é formada por
quantos dentes?

A) 26
B) 28
C) 30
D) 32
E) 34

Questão 50

Pode constituir uma fonte de flúor sistêmico:

A) água.
B) pasta de dente.
C) fio dental.
D) enxaguantes bucais.
E) açúcar.


