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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

maio

28

28 de maio

25 questões

13h10 às 16h10

3h de duração*

.
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Língua Nacional

5 questões

1. Analise as frases abaixo quanto ao emprego dos
pronomes:
 O lugar            moro é paradisíaco.
 Esse foi o filme            mais gostei.
 A narrativa            enredo é fraco,
tem desagradado os leitores.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas das frases.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

4. Observe o trecho abaixo.
Enquanto eu fazia comigo mesmo uma reflexão,
entrou no consultório um sujeito baixo, sem chapéu,
trazendo pela mão uma senhora de seus oitenta anos.
Indaguei: “Precisando de algo, senhor? Em que posso
ajudá-lo?” Ele, com voz bastante acanhada, respondeu-me: “Sou o cliente que faltou ontem. Era para
mim vir ontem, mas minha mãe estava doente; agora,
porém, ela está aqui. O senhor pode atender ela?(…)
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) sobre o texto.
(

) A primeira vírgula usada no texto tem a função de marcar uma oração subordinada anteposta à principal.
( ) A vírgula na frase sublinhada isola um aposto.
( ) Na frase: “Ele, com voz bastante acanhada,
respondeu-me”, as vírgulas intercalam, em
uma oração, uma expressão com valor de
advérbio.
( ) Na fala do cliente, há duas impropriedades
quanto ao uso de pronomes, de acordo com a
norma culta.
( ) As palavras “ajudá-lo, chapéu e consultório”
recebem acento gráfico pelos seguintes motivos: oxítona terminada em “a”, ditongo “eu”
aberto em palavra oxítona e paroxítona terminada em ditongo crescente, respectivamente.
( ) Na fala do cliente, de acordo com a norma
culta, há erro no uso da pontuação.

onde • que • cujo
que • que • cujo o
em que • de que • cujo
no qual • o qual • cujo o
no qual • o qual • do qual o

2. Analise as frases abaixo, considerando-se o
emprego das formas verbais.
Se você      o sicrano de tal, diga a ele que,
quando todos se            a trabalhar
juntos e            a confiança perdida,
           novamente seus serviços.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ver • disporem • reaverem • requererei
ver • disporem • reouverem • vou requerer
ver • dispuserem • reouverem • vou requerer
vir • dispuserem • reouverem • requererei
vir • dispuserem • reaverem • requererei

3. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da
crase.
a.
b.
c.
d.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•F•F•F•V
V•F•V•V•V•F
V•F•F•V•F•V
F•V•V•V•V•F
F•V•V•F•V•V

(X)
( )
( )
( )

Falei àquele amigo sobre nosso projeto.
A nação à que te referes é o Brasil.
Fiz uma viagem à Roma.
Começaram à discutir e a reunião foi
encerrada.
e. ( ) Falava à qualquer pessoa sobre o passeio que
fez.
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5. Assinale a alternativa correta, considerando-se os
mecanismos de concordância verbal ou nominal e os
processos de regência verbal.

7. Entre outros episódios do complexo contexto
geopolítico da região, a guerra civil da Síria iniciou-se
como mais uma revolta popular que se opunha:

a. ( ) A pátria que simpatizava era um mito.
b. ( ) Nós lhe lembramos do compromisso
assumido.
c. ( ) Discutiu-se as novas normas para o setor de
odontologia.
d. ( ) Haja visto os últimos acontecimentos, vou
cancelar as consultas desta semana.
e. ( X ) Olhando a distância, os montes parece caírem.

a. ( ) ao domínio religioso do Islamismo no país.
b. ( X ) ao líder do governo, Bashar al-Assad, e sua
política autoritária.
c. ( ) à concessão da exploração das reservas de
petróleo sírio por países estrangeiros.
d. ( ) às ações de grupos terroristas, como a Al
Qaeda.
e. ( ) à violência sofrida por mulheres, principalmente aquelas causadas pelos maridos.

Temas de Atualidade

5 questões

6. Em 2016, a Lei Marinha da Penha (Lei 11.340) completou 10 anos de vigência.
Sobre essa Lei, assinale a alternativa incorreta:
a. ( ) O nome é uma homenagem à farmacêutica
Maria da Penha Fernandes.
b. ( ) Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher no Brasil.
c. ( ) Configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
e dano moral ou patrimonial.
d. ( ) Contribuiu para o debate acerca da violência
doméstica contra a mulher, muitas vezes naturalizada, como no ditado popular “em briga de
marido e mulher não se mete a colher”.
e. ( X ) É aplicável apenas ao cônjuge da vítima,
fazendo-se necessário avanços para que se
inclua qualquer relação íntima de afeto, na
qual o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida, independentemente de
coabitação.

8. Acusado de espionagem, roubo e conversão de
propriedade do governo dos Estados Unidos da
América, Edward Snowden tornou-se famoso por:
a. (
b.
c.

d.

e.

) expor a lista de nomes de todos os agentes da
CIA, incluindo aqueles infiltrados.
( ) hackear programas de vigilância americanos e
vendê-los para o governo coreano.
( X ) vazar informações sigilosas de segurança
daquele país, revelando, por exemplo, detalhes de alguns dos programas de vigilância
que utilizavam servidores de empresas como
Google, Apple e Facebook.
( ) grampear ligações telefônicas de altas autoridades do governo americano e de outros
países, como o Brasil.
( ) monitorar a Casa Branca e divulgar registros
da vida íntima do então presidente em exercício, Barack Obana, e seus familiares.

9. Fraiburgo é uma das cidades que compõem o Vale
do Contestado, assim denominado em função da
Guerra do Contestado, conflito ocorrido no início do
século XX naquela região.
Além de Fraiburgo, também faz parte do Vale do
Contestado o município de:
a.
b.
c.
d.
e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

Irani.
Chapecó.
São José do Cedro.
Criciúma.
Brusque.
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10. Em 2016, após consulta popular por meio de
referendo, que membro decidiu por sair da União
Europeia?

12. Além dos objetivos do Sistema Único de Saúde
(SUS), está incluída ainda no campo de atuação a execução de todas as ações abaixo, exceto:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)
( )

França
Espanha
Portugal
Reino Unido
Alemanha

Temas de Saúde Pública

e. (

1. É um programa público de saúde destinado a
realizar atenção contínua nas especialidades
básicas, com uma equipe multiprofissional
habilitada para desenvolver as atividades
de promoção, proteção e recuperação,
características do nível primário de atenção.
2. Representa o primeiro contato da população
com o serviço de saúde do município, assegurando a referência e contrarreferência para os
diferentes níveis do sistema.
3. Atua principalmente nos estabelecimentos
denominados, segundo classificação do
Ministério da Saúde, como Centros de Saúde
e Postos de Saúde.
4. Caracteriza-se como porta de entrada do sistema local de saúde.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
( )
( )
( )
( )
(X)

Saúde do trabalhador.
Vigilância epidemiológica.
Vigilância sanitária.
Regionalização e hierarquização da rede de
serviços de saúde.
) Assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.

10 questões

11. Analise as afirmativas abaixo em relação a
uma das mais exitosas políticas de saúde do SUS, o
Programa de Saúde da Família.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

13. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados, integrantes do Sistema Único de Saúde
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal e na Lei
Orgânica do SUS (Lei 8.142/90).
Nesses princípios, o de Universalidade diz respeito
à(o):
a. ( ) Participação da comunidade.
b. ( X ) Acesso aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência.
c. ( ) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios.
d. ( ) Descentralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera.
e. ( ) 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.

14. Nos sistemas de gerência em saúde, os sistemas
informativos da condição do doente, de sua vida, do
meio ambiente e de outros fatores que interferem no
processo saúde-doença constituem os:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Sistemas de Informação em Saúde (SIS).
Sistemas de informações hospitalares.
Sistemas de vigilância sanitária.
Sistemas de informações ambulatoriais.
Programas ampliados de Saúde da Família.
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15. Os sistemas de informação em saúde se utilizam
de ferramentas como critérios ao estabelecer o que
será avaliado.
Assim, a eficácia de um sistema é definida como:
a. ( ) A mais favorável relação entre custos e
benefícios.
b. ( ) O quanto de melhorias possíveis nas condições de saúde é obtido.
c. ( X ) A capacidade do cuidado, na sua forma mais
perfeita, de contribuir para a melhoria das
condições de saúde.
d. ( ) A capacidade de obter a maior melhoria possível nas condições de saúde ao menor custo
possível.
e. ( ) A conformidade com as preferências do
paciente no que concerne à acessibilidade, à
relação médico-paciente, às “amenidades”, aos
efeitos e ao custo do cuidado prestado.

16. O Sistema de Informação que deve estar ao
alcance da gerência, municipal ou extramunicipal, que
permite o registro das doenças por sexo, idade, procedimentos médicos, raça, nacionalidade, procedência
e outras variáveis de interesse clínico, epidemiológico,
social, econômico e cultural é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Letalidade.
Morbidade.
Infectividade.
Avaliação hospitalar.
Classificação Internacional de Doenças.

17. Nos determinantes do processo de saúde e
doença, o conceito de promoção da saúde aparece
como um dos níveis da:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Prevenção primária.
Prevenção secundária.
Prevenção terciária.
Prevenção quaternária.
Prevenção fundamental.
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18. A Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre a participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências, criou as
seguintes instâncias colegiadas:
a. (
b. (
c. (

) Controles Sociais.
) Programas Ampliados de Saúde da família.
) Fundo Nacional de Saúde e Orçamento da
Seguridade Social.
d. ( X ) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
e. ( ) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems).

19. Instância colegiada, em caráter permanente
e deliberativo, composta por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de
saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.
O texto acima define o:
a. (
b. (

) Programa Ampliado de Saúde da família.
) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass).
c. ( ) Conselho Nacional de Secretários Municipais
de Saúde (Conasems).
d. ( ) Conferência de Saúde.
e. ( X ) Conselho de Saúde.

20. O conceito de prevenção é definido como “ação
antecipada, baseada no conhecimento da história
natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença”.
Considerando que a prevenção apresenta-se em
várias fases de complexidade, aquela realizada no
período de pré-patogênese caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Prevenção primária.
Prevenção secundária.
Prevenção terciária.
Prevenção quaternária.
Prevenção fundamental.
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Conhecimentos Específicos

5 questões

24. Analise as afirmativas abaixo em relação ao
exame radiográfico odontológico.
1. Um dos objetivos primários de se realizar um
exame radiográfico é obter informações que
não podem ser evidenciadas clinicamente.
2. Dentre as radiografias intrabucais, as periapicais são as que mais mostram os detalhes da
estrutura dental e são de fundamental importância no diagnóstico endodôntico, em que
há a necessidade de se conhecer o exato comprimento do elemento dental a ser tratado.
3. É importante salientar que o processamento
radiográfico obedeça ao método
temperatura-tempo, ou seja, automático e
que o armazenamento seja apropriado, de
modo a propiciar uma imagem passível de
análise comparativa.
4. Em diversas situações, pode-se utilizar o posicionador radiográfico no transcorrer da terapia endodôntica com isolamento absoluto.

21. Em relação à anamnese, é correto afirmar:
a. ( ) é sinônimo de exame clínico.
b. ( ) refere-se aos sinais da doença.
c. ( ) é a parte objetiva da coleta de dados referentes ao paciente.
d. ( X ) do grego “anamneses” significa recordação,
reminiscência e indica tudo o que se refere à
memorização dos sintomas da doença.
e. ( ) fundamenta-se no uso dos sentidos naturais
(visão, audição, tato e olfato).

22. Analise o texto abaixo:
“O               prevê a evolução e
o término das doenças, bem como avalia as desordens
que persistem e que são determinadas pelos processos mórbidos”.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

tratamento
diagnóstico
prognóstico
exame clínico
exame físico

23. Em relação às lesões da mucosa bucal, assinale
a alternativa que indica corretamente a doença que
apresenta espessamento da camada espinhosa da
epiderme.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

atrofia
acantose
queratose
espongiose
acantólise

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

25. Em relação aos transtornos da coagulação
sanguínea:
Os pacientes com transtornos de coagulação sanguínea constituem um grupo que requer atenção e cuidados especiais na prática odontológica. A hemofilia e
a                    são as
mais comuns das coagulopatias hereditárias e devem
ser detectadas antes que qualquer tratamento odontológico seja realizado.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

leucemia
púrpura trombocitopênica
doença de von Willebrand
deficiência de vitamina K
deficiência de vitamina C
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