
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo 
escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50. 

2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite 
ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3 O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante 
a prova, é o único documento válido para a correção das 
questões objetivas expostas neste caderno. 

4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-
o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu 
nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras 
correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta 
esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua 
exclusiva responsabilidade. 

6 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese 
alguma haverá substituição por erro do candidato. 
 
 
 
 

7 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, 
havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O 
candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, 
emendada, com campo de marcação não preenchido ou 
com marcação dupla não será considerada.  

8 A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o 
tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer 
da prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.  

9 Reserve, no mínimo, os 15 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional 
para o preenchimento.  

10 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, 1 hora após o início da prova e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos 
anteriores ao horário determinado para o seu término. 

11 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova 
objetiva. 

12 Não se comunique com outros candidatos nem se levante 
sem a autorização do fiscal de sala. 

13 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 26/06/2016 – Data de aplicação da prova objetiva. 

 27/06/2016 – A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar da prova objetiva. 

 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo. 

 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá 
implicar a anulação da sua prova. 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo. 
 
Federação orienta atletas a escovar dentes com água mineral 

no Rio 
 

Um manual distribuído pela Federação Internacional 
de Remo orienta os atletas a escovarem os dentes com água 
mineral e a usarem álcool para desinfetar as mãos, conforme 
mostrou o RJTV. As Olimpíadas do Rio enfrentam a 
desconfiança das delegações estrangeiras em relação à 
qualidade da água encanada. 

A Cedae repudiou em nota a informação do manual. 
Segundo a companhia, “assim como nos Estados Unidos e 
países europeus, a água distribuída é totalmente potável na 
torneira”, e informou que para manter sua qualidade é 
necessário que seja armazenada adequadamente nos imóveis. 
A nota da Cedae diz ainda que “a informação passada através 
desse manual é preconceituosa e não condiz com a realidade 
do Estado do Rio de Janeiro, onde não há registro atual de 
internações por surto de doenças de veiculação hídrica”. 

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), 
Thomas Bach, disse ter recebido garantias de que a qualidade 
da água nos locais de provas vai ser testada de acordo com os 
padrões da Organização Mundial de Saúde. O dirigente 
também falou que a OMS não considera o Rio um dos locais 
de maior incidência do vírus da zika e que a organização 
respaldou as ações das autoridades brasileiras para garantir a 
saúde das delegações. 

 
Novas instalações 

Duas novas instalações dos Jogos Olímpicos de 2016, 
ambas localizadas no Complexo Esportivo de Deodoro, foram 
inauguradas: a Arena da Juventude, que receberá partidas de 
basquete feminino, esgrima do pentatlo moderno e esgrima 
em cadeira de rodas; e o Estádio de Deodoro, que terá 
disputas de rúgbi, de três modalidades do pentatlo moderno e 
dos jogos do futebol de 8. Na próxima semana, as duas 
instalações receberão a Copa do Mundo de Pentatlo Moderno. 

Mas a construção do velódromo está atrasada três 
meses. Com problemas de caixa, a empreiteira contratada não 
estava dando conta do projeto e a prefeitura anunciou a 
contratação de uma segunda empreiteira para acelerar as 
obras. O evento teste da modalidade que aconteceria em 
março, mas teve que ser adiado para entre 29 de abril e 1º de 
maio. 
 “Ela fez uma subcontratação de uma empresa maior, 
com mais capacidade, mais pessoal, e a gente vai conseguir 
cumprir com o prazo do evento teste”, disse o prefeito 
Eduardo Paes. 

A prefeitura substituiu as empresas responsáveis pela 
construção do Centro Olímpico de Tênis e do Centro Olímpico 
de Hipismo pelo mesmo motivo: atrasos nas obras. A reforma 
do Estádio de Remo da Lagoa também está atrasada. No fim 
de fevereiro, o governo do estado anunciou a substituição da 
construtora responsável. 

 
(g1.globo.com.br. Acesso em Junho/2016.) 

QUESTÃO 1  
Com relação ao respeito à Norma Culta padrão escrita, no 
título do texto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Antes da forma verbal “escovar”, deveria ter sido 
empregado acento indicativo de crase. 

(B) Não há qualquer ambiguidade no título do texto. 
(C) A forma verbal “escovar” é um infinitivo, corretamente 

empregado no título, que poderia também estar no 
plural. 

(D) A palavra “água” não deveria ter recebido acento 
gráfico. 

(E) A forma verbal “escovar” deveria estar no plural para 
concordar com seu sujeito, “dentes”. 

 

QUESTÃO 2  
Assinale a alternativa que contenha apenas palavras 
corretamente acentuadas pelo mesmo motivo que a 
palavra “Olimpíadas”, em destaque no texto. 
 

(A) Distribuída e saúde. 
(B) Necessário e incidência. 
(C) Também e comitê. 
(D) Responsável e potável. 
(E) Hídrica e olímpico. 

 

QUESTÃO 3  
Releia esta passagem do texto: 
 

“O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), 
Thomas Bach, disse ter recebido garantias de que a 

qualidade da água nos locais de provas vai ser testada de 
acordo com os padrões da Organização Mundial de Saúde.” 
 
Assinale a alternativa que contenha a função sintática do 
termo destacado acima. 
 

(A) Aposto explicativo. 
(B) Vocativo. 
(C) Sujeito simples. 
(D) Objeto direto. 
(E) Adjunto adverbial. 

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa que contenha um termo destacado 
com a mesma função sintática da oração destacada no 
terceiro parágrafo do texto, “que a organização respaldou 
as ações das autoridades brasileiras para garantir a saúde 
das delegações”. 
 

(A) “A prefeitura substituiu as empresas responsáveis pela 
construção do Centro Olímpico de Tênis”. 

(B) “No fim de fevereiro, o governo do estado anunciou a 
substituição da construtora responsável”. 

(C) “Duas novas instalações dos Jogos Olímpicos de 2016, 
ambas localizadas no Complexo Esportivo de Deodoro, 
foram inauguradas”. 

(D) “Na próxima semana, as duas instalações receberão a 
Copa do Mundo de Pentatlo Moderno”. 

(E) “disse o prefeito Eduardo Paes”. 
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QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa que contenha uma correta 
transposição da oração “No fim de fevereiro, o governo do 
estado anunciou a substituição da construtora responsável” 
para a voz passiva. 
 

(A) No fim de fevereiro, foi anunciado a substituição da 
construtora responsável. 

(B) No fim de fevereiro, anunciou-se a substituição da 
construtora responsável. 

(C) No fim de fevereiro, o governo do estado pronunciou-
se sobre a substituição da construtora responsável. 

(D) No fim de fevereiro, pelo governo do estado anunciou 
a substituição da construtora responsável. 

(E) No fim de fevereiro, a construtora responsável foi 
anunciada pelo governo do estado. 

 

Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha a 
seguir.  

 

 
 

(www.livrosepessoas.com) 
 

QUESTÃO 6 

A respeito da pontuação no trecho “Mamãe, me explica 
esse negócio dos dentes de leite.”, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) A vírgula presente no trecho é obrigatória, porque isola 
um substantivo comum. 

(B) A vírgula presente no trecho é facultativa, já que isola o 
vocativo. 

(C) A vírgula presente no trecho é obrigatória, porque isola 
o vocativo. 

(D) A vírgula presente no trecho está incorreta, porque 
isola o vocativo. 

(E) A vírgula presente no trecho é obrigatória, porque isola 
o sujeito do verbo. 

QUESTÃO 7 

A respeito da sintaxe no trecho “Mamãe, me explica esse 
negócio dos dentes de leite.”, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O pronome “me” exerce função sintática de objeto 

indireto. 
(B) No trecho, existem duas orações, coordenadas entre si 

por uma conjunção. 
(C) O pronome “esse” exerce função sintática de sujeito do 

verbo “explica”. 
(D) No contexto em que aparece, o verbo “explica” é 

apenas transitivo direto. 
(E) O sintagma “de leite” exerce função sintática de 

complemento nominal. 
 
 

QUESTÃO 8 

A respeito da linguagem da tirinha, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A expressão “strip tease”, presente no último 

quadrinho, cria um problema de coerência por se 
tratar de um termo técnico. 

(B) A reação da menina, no último quadrinho, deve-se ao 
fato de que sua mãe utiliza uma linguagem muito 
técnica para explicar a queda dos dentes de leite. 

(C) A palavra “negócio”, presente no primeiro quadrinho, 
cria um problema de coerência por se tratar de uma 
gíria típica de médicos. 

(D) A palavra “poing”, presente no primeiro quadrinho, é 
uma interjeição que indica a frustração da menina 
diante do fato de que seus dentes cairão. 

(E) A palavra “poing”, presente no primeiro quadrinho, é 
uma onomatopeia que representa a queda dos dentes 
de leite. 

 
 

QUESTÃO 9 

Os termos “um” e “outro”, presentes no segundo, no 
terceiro e no quarto quadrinho, referem-se 
semanticamente a outro termo, que é retomado pelo 
contexto. Que termo é esse? 
 
(A) “mamãe”. 
(B) “dentes de leite”. 
(C) “vários dias”. 
(D) “esse lento strip tease”. 
(E) “esse negócio”. 

 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que contenha um termo retirado da 
tirinha que exerce a função sintática de adjunto adnominal. 
 
(A) “de uma vez”. 
(B) “não”. 
(C) “depois”. 
(D) “das minhas gengivas”. 
(E) “strip tease”. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, 
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

 

QUESTÃO 11 
Para responder a esta questão, sobre o aplicativo de 
mensagens instantâneas WhatsApp, leia cuidadosamente 
as afirmações a seguir. 
 
I. Para proporcionar ao usuário uma comunicação mais 

abrangente, o WhatsApp agora está disponível tanto 
no celular como no computador através da sua versão 
WhatsApp Web.  

II. O WhatsApp Web é uma extensão da conta do 
WhatsApp do aparelho celular para o computador.  

III. As mensagens enviadas e recebidas são 
completamente sincronizadas entre o aparelho celular 
e o computador, podendo ser vistas em ambos os 
dispositivos (computador e celular).  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
 

QUESTÃO 12  
A implementação do padrão USB 3.1 trouxe alguns novos 
recursos. Assinale a alternativa que não exibe um desses 
novos recursos. 
 
(A) Maior velocidade de transmissão de dados. 
(B) Transmissão full duplex (bidirecional). 
(C) Capacidade de conexão superior a 127 dispositivos. 
(D) Retrocompatibilidade com dispositivos USB 1.1 e USB 

2.0. 
(E) Maior capacidade de transmissão de energia elétrica. 
 

QUESTÃO 13  
Assinale a alternativa que melhor descreve o programa 
Windows PowerShell, do sistema operacional Windows 8. 
 
(A) É um editor de textos. 
(B) É uma interface de modo texto ou de linha de 

comando. 
(C) É um gerenciador/acelerador de downloads. 
(D) É um software gerenciador da bateria do computador 

portátil. 
(E) É um agendador para desligamento automático do 

computador. 

QUESTÃO 14  
Assinale a alternativa que não exibe uma biblioteca padrão 
do sistema operacional Windows 8. 
 
(A) Documentos. 
(B) Imagens. 
(C) Programas. 
(D) Músicas.  
(E) Vídeos. 

 

QUESTÃO 15  
O Assistente de Mala Direta Passo a Passo do programa MS 
Word 2013 exibe quantos tipos de documentos para se 
trabalhar?   
 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4  
(E) 5 
 

QUESTÃO 16  
No programa MS Word 2013, como é  chamada a forma 
que oculta a maioria dos botões e ferramentas, para que o 
usuário possa se concentrar em sua leitura sem distrações? 
 
(A) Modo de Leitura. 
(B) Exibir tudo. 
(C) Exibir tela grande. 
(D) Zoom. 
(E) Painel de Navegação. 
 

O seguinte trecho de planilha deverá ser utilizado para 
responder às questões 17 e 18, sobre o programa MS Excel 
2013.  
 

 
 

QUESTÃO 17  
Qual será o resultado em B1, ao se arrastar para baixo, pela 
alça de preenchimento da região A1:A3? 
 
(A) 1 
(B) 1,5 
(C) 2 
(D) 2,5 
(E) 3 
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QUESTÃO 18  
Após arrastar para baixo, pela alça de preenchimento da 
região A1:A3, qual será o valor exibido em B2, ao se 
arrastar B1 para baixo, pela alça de preenchimento? 
 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 
 

QUESTÃO 19  
Para responder a esta questão, sobre a facilidade Firefox 
Hello, do navegador Mozila Firefox 46.0.1, leia 
cuidadosamente as afirmações a seguir. 
 
I. O Firefox Hello permite que se façam chamadas 

gratuitas pela internet diretamente do seu navegador.  
II. É possível conectar-se com um usuário do Firefox Hello 

no Firefox, Chrome ou Opera, por meio de um convite 
por link. 

III. Estando em uma janela privativa (indicada por um 
ícone de máscara), o botão Firefox Hello não aparece. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 

 
 

QUESTÃO 20  
Como é chamado o backup em que o sistema não é 
interrompido para sua realização? 
 
(A) Backup Incremental. 
(B) Cold backup. 
(C) Hot backup. 
(D) Backup diferencial. 
(E) Backup normal. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 21 

Conforme o Código de Ética Odontológica, Resolução CFO 
nº 118/12, constitui infração ética: 
 
(A) renunciar ao atendimento do paciente, durante o 

tratamento, quando da constatação de fatos que, a 
critério do profissional, prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente ou o pleno 
desempenho profissional.  

(B) exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica. 
(C) recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou 

privado onde as condições de trabalho não sejam 
dignas, seguras e salubres. 

(D) comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades 
que caracterizem o exercício ilegal da Odontologia e 
que sejam de seu conhecimento. 

(E) recusar qualquer disposição estatutária, regimental, de 
instituição pública ou privada, que limite a escolha dos 
meios a serem postos em prática para o 
estabelecimento do diagnóstico e para a execução do 
tratamento, bem como recusar-se a executar 
atividades que não sejam de sua competência legal. 

 
 

QUESTÃO 22  
De acordo com a Resolução CFO nº 118/12, Código de Ética 
Odontológica, constituem deveres fundamentais dos 
inscritos, exceto:  
 
(A) abster-se da prática de atos que impliquem 

mercantilização da Odontologia ou sua má 
conceituação. 

(B) não 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. 

(C) apontar falhas nos regulamentos e nas normas das 
instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas 
para o exercício da profissão ou prejudiciais ao 
paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos 
competentes. 

(D) assegurar as condições adequadas para o desempenho 
ético-profissional da Odontologia, quando investido em 
função de direção ou responsável técnico.   

(E) intitular-se especialista, sem necessidade da inscrição 
da especialidade no Conselho Regional. 

 
 

QUESTÃO 23 
Considerando o Código de Processo Ético Odontológico, 
Resolução CFO nº 59/2004, analise as afirmativas. 
 
I. O sistema processual ético dos Conselhos de 

Odontologia se divide em duas instâncias, sendo a 
primeira constituída pelos Conselhos Regionais e a 
segunda e última representada pelo Conselho Federal.  

 
II. Compete ao Conselho Federal o julgamento e a 

eventual aplicação das penalidades. 
 
III. As Comissões de Ética terão caráter permanente e 

deverão ser constituídas, através da indicação do 
Presidente do Conselho, por 3 (três) Conselheiros 
Efetivos e Suplentes, cabendo a Presidência ao 
Conselheiro Efetivo. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e III, somente. 
(B) I e II, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) I, II e III. 
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QUESTÃO 24  
Em relação ao Código de Processo Ético Odontológico, 
Resolução CFO nº 59/2004, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) O ato processual só será declarado nulo, se da nulidade 

resultar prejuízo para as partes. 
(B) As nulidades deverão ser arguidas na primeira 

oportunidade em que à parte couber pronunciar-se 
nos autos, sob pena de preclusão.  

(C) O ato processual deverá ser declarado nulo, sempre 
que inobservadas as formalidades legais previstas no 
Código de Ética. 

(D) Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que 
tenha dado causa ou para que tenha ocorrido.  

(E) A parte não poderá arguir a nulidade referente à 
formalidade cuja observância só à parte contrária 
interessa. 

 

QUESTÃO 25  
Considerando as Resoluções CFO nºs 145/14 e 146/14, 
analise as proposições seguintes. 
  
I. O Conselho Federal de Odontologia permite o uso do 

ácido hialurônico em procedimentos odontológicos, 
com reconhecida comprovação científica. 

II. O uso da toxina botulínica será permitido para 
procedimentos odontológicos e vedado, 
exclusivamente, para fins não odontológicos. 

III. O Conselho Federal de Odontologia proíbe o uso da 
toxina botulínica, bem como do ácido hialurônico, para 
fins de uso terapêutico em procedimentos 

odontológicos e para fins exclusivamente estéticos. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e III, somente. 
(B) I e II, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) I, II e III. 

 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 26 
Os meios de comunicação têm noticiado protestos em 
Caracas, na Venezuela, de opositores contra decisão que 
restringe as manifestações diante do Conselho Nacional 
Eleitoral e a favor do referendo revogatório contra o 
presidente Nicolás Maduro. Sobre o tema, leia as 
afirmativas.  
 
I. As mobilizações acontecem em um cenário de mal-

estar social com a severa escassez de alimentos e 
remédios, além de uma inflação projetada de 700%, de 
acordo com o FMI, para 2016. Além disso, o país sofre 
com cortes cotidianos de energia elétrica e água, além 
dos altos índices de criminalidade. 

 
II. O governo descarta a possibilidade de um referendo 

revogatório em 2016, alegando que os prazos legais 
não permitem o que a oposição deseja. 

III. Se a consulta acontecer depois de 10 de janeiro de 
2017, quando o mandato presidencial completa quatro 
anos, e Maduro for derrotado, os dois anos restantes 
serão completados pelo vice-presidente, designado 
pelo chefe de Estado. Se o referendo acontecer este 
ano e o chavismo for derrotado, novas eleições serão 
convocadas. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 27 

A mídia relembrou, recentemente, o sequestro de 276 
crianças de um internato em Chibok, nordeste da Nigéria, 
pelo grupo Boko Haram, há pouco mais de dois anos (a 
ação ocorreu em abril de 2014). Cinquenta e sete 
escaparam horas depois, mas até hoje não se sabe o 
destino das outras 219. Especialistas em direitos humanos 
da ONU e da África pediram que o grupo extremista revele 
imediatamente a localização das vítimas e que o governo 
da Nigéria aumente seus esforços para libertar todos os 
civis sequestrados pelo grupo. Leia as seguintes afirmativas 
sobre o assunto e assinale a incorreta. 

 

(A) Nos últimos dois anos, o conflito continuou a crescer e 
as atividades do Boko Haram espalharam-se para 
outros países vizinhos como Camarões, Chade e Níger. 
Mais crianças foram sequestradas, centenas de 
meninos e meninas foram mortos, mutilados e 
recrutados. 

(B) Uma das táticas usadas pelo grupo é forçar mulheres e 
crianças, particularmente meninas, a agir em ataques 
suicidas em mercados lotados e espaços públicos, 
matando civis. 

(C) Até o momento o governo da Nigéria não conseguiu 
retomar o controle de nenhuma parte do país ou 
libertar qualquer refém do grupo, e pede a ajuda 
internacional. 

(D) Famílias nigerianas decidiram migrar para áreas mais 
seguras da Nigéria e países da região. Com mais de 2 
milhões de pessoas deslocadas (onde frequentemente 
as crianças são separadas de suas famílias), a ONU 
descreveu esses deslocamentos massivos como uma 
das crises mais graves da África. 

(E) Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), o número de crianças envolvidas em ataques 
suicidas na Nigéria, Camarões, Chade e Níger subiu 
rapidamente no último ano. 
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QUESTÃO 28 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou, em 
17 de maio, o nome de Ilan Goldfajn para o comando do 
Banco Central, em substituição ao atual presidente, 
Alexandre Tombini. Com base em seus conhecimentos 
atuais sobre o assunto, analise as afirmativas. 

 

I. O novo nomeado já foi diretor de Política Econômica 
do próprio BC no mandato do presidente Fernando 
Henrique Cardoso e no início do governo Luiz Inácio 
Lula da Silva, entre 2000 e 2003. 

II. Goldfajn era economista-chefe e sócio do Itaú 
Unibanco. Economista com mestrado e doutorado, ele 
já atuou em organizações internacionais, como o Banco 
Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e as 
Nações Unidas. 

III. A posse de Goldfajn no Banco Central, assim como dos 
diretores que ele indicar, passa também por aprovação 
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado 
Federal. 

 

Pode-se afirmar que: 
 

(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 29 

A lenda do boxe Muhammad Ali morreu de "choque séptico 
provocado por causas naturais não específicas", afirmou 
sua família. 
Ali se tornou uma das maiores figuras esportivas do 
planeta. Ele morreu na noite de sexta-feira (madrugada de 
sábado em Brasília) em um hospital de Phoenix, Arizona, 
Estados Unidos. 
O boxeador de 74 anos sofria de doença respiratória, 
condição que foi complicada pela doença de Parkinson. 

 
 (http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36453921. Acesso em 

04/06/16.) 

  
Sobre o esportista, leia as afirmativas e assinale a incorreta. 
  

(A) No funeral público, realizado em sua cidade natal, 
Louisville, no Kentucky, o ex-presidente dos Estados 
Unidos, Bill Clinton, fez uma homenagem ao 
boxeador. 

(B) Nascido com o nome de Cassius Marcellus Clay, Ali 
exerceu papel importante como ativista da 
igualdade entre brancos e negros. 

(C) Conhecido como "O Maior", apelido que ele mesmo 
cunhou, ganhou seu primeiro título mundial em 
1964. Ele foi o primeiro boxeador a ganhar o 
campeonato na categoria dos pesos-pesados em 
três ocasiões diferentes. 

(D) Em 1967, Ali interrompeu sua carreira parar servir as 
Forças Armadas americanas na guerra do Vietnã. 

(E) Conhecido pela fala rápida, previsões certeiras sobre 
lutas e habilidade no ringue, ele se aposentou em 
1981, tendo vencido 56 de suas 61 lutas - 37 por 
nocaute. Foi coroado "Personalidade do Esporte do 
Século" pela BBC. 

QUESTÃO 30 

No início de junho de 2016 cerca de 80% dos eleitores 
suíços rejeitaram a proposta para introduzir uma renda 
básica garantida para todos os que vivem no país. Segundo 
as notícias veiculadas, assinale a alternativa que melhor 
espelha o valor que, se tivesse sido aprovado no plesbicito, 
o Estado Suíço pagaria. 
  

(A) 880 euros mensais para qualquer residente no país. 
(B) 1 mil euros mensais para os cidadãos suíços e 500 

euros para os estrangeiros. 
(C) Mais de 2,2 mil euros mensais para cada um dos seus 

cidadãos adultos, independentemente de trabalharem. 
(D) 5 mil euros por ano para qualquer europeu vivendo na 

Suíça e que esteja desempregado. 
(E) 10 mil euros ao ano e por cada criança nascida na Suíça 

e que frequente a escola. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31  
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), no 
Capítulo I – Disposições Gerais, estabelece algumas 
definições.  
 
I. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 

ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 
relações de consumo. 

II. Produto é qualquer bem móvel e material. 
III. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, salvo as decorrentes 
das relações de caráter trabalhista.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 

(A) todas.  
(B) somente I e III. 
(C) somente II e III. 
(D) somente I e II.   
(E) nenhuma. 
 

QUESTÃO 32  
Assinale a alternativa que contraria o disposto no Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 
 

(A) Para a execução da Política Nacional das Relações de 
Consumo, o poder público conta, entre outros 
instrumentos, com a manutenção de assistência 
jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente. 

(B) Os bancos de dados e cadastros relativos a 
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e 
congêneres não são considerados entidades de caráter 
público. 

(C) É um direito básico do consumidor: a efetiva prevenção 
e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos. 

(D) A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 
em geral é um direito básico do consumidor. 

(E) Cabe ao Departamento Nacional de Defesa do 
Consumidor informar, conscientizar e motivar o 
consumidor através dos diferentes meios de 
comunicação. 
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QUESTÃO 33  
As seguintes situações relacionadas são circunstâncias 
agravantes dos crimes tipificados no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90), com exceção de uma. Qual?  
 

(A) Serem cometidos em época de grave crise econômica. 
(B) Serem cometidos por servidor público. 
(C) Serem praticados em operações que envolvam 

alimentos, medicamentos ou quaisquer outros 
produtos ou serviços essenciais. 

(D) Serem cometidos por pessoa cuja condição econômico-
social seja manifestamente inferior à da vítima. 

(E) Serem cometidos em detrimento de menores de 
dezoito e maiores de sessenta anos.   
 

QUESTÃO 34  
Quando inclui atendimento odontológico, a Lei                      
nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde, em seu art. 12, inciso IV, prevê 
exigências mínimas que facultam a oferta, a contratação e a 
vigência dos produtos por ela tratados. Leia as seguintes 
afirmativas. 
 

I. Cobertura de cirurgias orais menores, assim 
consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e 
sem anestesia geral. 

II. Cobertura de consultas e exames auxiliares ou 
complementares, solicitados pelo odontólogo. 

III. Cobertura de procedimentos preventivos, de dentística 
e endodontia, solicitados por um médico. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) todas.  
(B) somente I e III. 
(C) somente II e III. 
(D) somente I e II.   
(E) nenhuma. 
 

QUESTÃO 35  
As infrações dos dispositivos da Lei nº 9.656/98, que dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e 
de seus regulamentos, podem resultar nas seguintes 
penalidades, exceto: 
 
(A) suspensão do exercício do cargo. 
(B) multa pecuniária. 
(C) advertência. 
(D) inabilitação permanente para exercício de cargos de 

direção em instituição hospitalar e odontológica. 
(E) inabilitação temporária para exercício de cargos em 

operadoras de planos de assistência à saúde. 
 

QUESTÃO 36  
A Lei nº 9.961/00 cria a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS e dá outras providências. Sobre sua 
criação e competência, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) A ANS é uma autarquia sob o regime especial, vinculada 

ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio 
de Janeiro-RJ, prazo de duração indeterminado e atuação 
em todo o território nacional. 

(B) A ANS é um órgão de regulação, normatização, controle e 
fiscalização das atividades que garantem a assistência 
suplementar à saúde. 

(C) A ANS tem por finalidade promover a defesa do interesse 
das operadoras setoriais de saúde, inclusive quanto às 
suas relações com prestadores e consumidores. 

(D) Cabe à ANS estabelecer normas para ressarcimento ao 
Sistema Único de Saúde – SUS. 

(E) Cabe à ANS propor políticas e diretrizes gerais ao 
Conselho Nacional de Saúde Suplementar para a 
regulação do setor de saúde suplementar. 

 

QUESTÃO 37  
Assinale a alternativa que contraria o disposto pela Lei                
nº 9.961/00. 
 
(A) Compete à ANS estabelecer normas relativas à adoção 

e utilização, pelas operadoras de planos de assistência 
à saúde, de mecanismos de regulação do uso dos 
serviços de saúde. 

(B) Compete à ANS deliberar sobre a criação de câmaras 
técnicas, de caráter consultivo, de forma a subsidiar 
suas decisões. 

(C) Compete à ANS normatizar os conceitos de doença e 
lesão preexistentes. 

(D) Compete à ANS estabelecer critérios, 
responsabilidades, obrigações e normas de 
procedimento para garantia dos direitos assegurados. 

(E) Compete à ANS cumprir o regime de direção fiscal ou 
técnica das operadoras. 

 

QUESTÃO 38  
A Portaria/MS/SVS nº 453/98 aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção 
radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, 
dispõe sobre o uso dos raios-X diagnósticos em todo o 
território nacional e dá outras providências. Assinale a 
alternativa que não está de acordo com suas resoluções. 
  
(A) Esse Regulamento deve ser adotado em todo o 

território nacional e observado pelas pessoas físicas e 
jurídicas, de direito privado e público, envolvidas com a 
utilização dos raios-X diagnósticos.  

(B) Compete ao órgão de Vigilância Sanitária da Federação 
o licenciamento dos estabelecimentos que empregam 
os raios-X diagnósticos, assim como a fiscalização do 
cumprimento desse Regulamento, sem prejuízo da 
observância de outros regulamentos federais, 
estaduais e municipais supletivos sobre a matéria. 

(C) Os regulamentos estaduais e/ou municipais sobre essa 
matéria devem ser compatibilizados de forma a 
observar os requisitos do Regulamento aprovado por 
essa Portaria.  

(D) Todos os serviços de radiodiagnóstico devem manter 
um exemplar desse Regulamento nos seus diversos 
setores que empregam os raios-X diagnósticos. 

(E) A inobservância dos requisitos desse Regulamento 
constitui infração de natureza sanitária nos termos da 
Lei nº 6.437, de 25 de agosto de 1977. 
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QUESTÃO 39  
Em atendimento à política nacional de proteção à saúde, 
quanto aos objetivos da Portaria/MS/SVS nº 453/98, 
analise as seguintes afirmativas.  
 
I. Baixar diretrizes para a proteção da população dos 

possíveis efeitos indevidos inerentes à utilização dos 
raios-x diagnósticos, visando minimizar os riscos e 
maximizar os benefícios dessa prática. 

II. Estabelecer parâmetros e regulamentar ações para o 
controle das exposições médicas, das exposições 
ocupacionais e das exposições do público, decorrentes 
das práticas com raios-x diagnósticos. 

III. Estabelecer requisitos para o licenciamento e a 
fiscalização dos serviços que realizam procedimentos 
radiológicos médicos e odontológicos. 

 
Está correto o que se afirma em:  
 
(A) todas.  
(B) somente I e III. 
(C) somente II e III. 
(D) somente I e II.   
(E) nenhuma. 
 

QUESTÃO 40  
Sobre os requisitos organizacionais dos serviços de 
radiodiagnósticos, são deveres previstos na 
Portaria/MS/SVS nº 453/98, exceto: 
 
(A) adoção de uma atitude de prevenção e de 

aprimoramento constantes em proteção radiológica, 
como parte integrante das funções diárias de cada 
membro da equipe. 

(B) definição clara das linhas hierárquicas para a tomada 
de decisões no âmbito do estabelecimento, e as 
responsabilidades de cada indivíduo. 

(C) para cada setor de radiologia diagnóstica ou 
intervencionista desenvolvida no estabelecimento, o 
titular deve designar um profissional da saúde, para 
responder pelos procedimentos radiológicos no âmbito 
do serviço, denominado responsável técnico (RT). 

(D) o RT pode responsabilizar-se por, no máximo, dois 
serviços, desde que haja compatibilidade operacional 
de horários. 

(E) cada RT pode ter até dois substitutos para os casos de 
seu impedimento ou ausência 

 

QUESTÃO 41  
São finalidades da Norma Regulamentadora 32 – Segurança 
e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde: 

 
I. Estabelecer as diretrizes básicas para a implementação 

de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral; 

II. Qualquer edificação destinada à prestação de 
assistência à saúde da população, e todas as ações de 
promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino 
em saúde em qualquer nível de complexidade; 

III. A classificação das áreas do serviço indicando os 
fatores de risco e os fatores de ocupação das 
vizinhanças de cada instalação radioativa. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) todas.  
(B) somente I e III. 
(C) somente II e III. 
(D) somente I e II.   
(E) nenhuma. 
 

QUESTÃO 42 

Está previsto na NR-32 que o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) deve conter, exceto: 
 

(A) estudos epidemiológicos ou dados estatísticos dos 
riscos biológicos mais prováveis. 

(B) persistência do agente biológico no ambiente, baseado 
nos riscos biológicos mais prováveis. 

(C) a descrição das atividades e funções de cada local de 
trabalho. 

(D) que o PPRS deve ser reavaliado pelo menos uma vez a 
cada 2 anos. 

(E) que os documentos que compõem o PPRA deverão 
estar disponíveis aos trabalhadores. 
 

 

QUESTÃO 43 

Considere as seguintes afirmativas sobre o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. 
 

I. Deve contemplar o reconhecimento e a avaliação dos 
riscos biológicos. 

II. Deve contemplar a vigilância médica dos trabalhadores 
potencialmente expostos. 

III. Deve conter uma relação com a identificação nominal 
de alguns trabalhadores, suas funções, atividades e o 
risco a que estão expostos. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

(A) todas.  
(B) somente I e II. 
(C) somente II e III. 
(D) somente I e III.   
(E) nenhuma. 
 

 

QUESTÃO 44 

No caso de exposição acidental aos agentes biológicos, é 
previsto no PCMSO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional), exceto: 
 

(A) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, 
acompanhamento e prevenção da soroconversão e das 
doenças.  

(B) as medidas para descontaminação do local de trabalho. 
(C) o tratamento médico de emergência para os 

trabalhadores. 
(D) a identificação dos responsáveis pela aplicação das 

medidas pertinentes. 
(E) a garantia do acesso às imunoglobulinas, vacinas, 

medicamentos necessários, materiais e insumos 
especiais no estabelecimento onde ocorreu o acidente. 
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QUESTÃO 45 

A Lei nº 1.314/51 regulamenta o exercício profissional dos 
cirurgiões dentistas. São atribuições e direitos do cirurgião 
dentista: 
 
I. praticar todos os processos terapêuticos ou 

intervenções cirúrgicas, ou as próteses dentárias e 
buco-máxilo-facial, de sua responsabilidade 
profissional; 

II. prescrever e administrar anestesia local e troncular; 
prescrever medicamentos de uso externo e 
especialidades farmacêuticas de uso interno indicados 
em odontologia, devidamente licenciados pelo 
Departamento Nacional de Saúde; 

III. prescrever e administrar medicação de urgência, 
quando houver necessidade de evitar ou combater 
acidentes graves que comprometam a vida de seu 
paciente. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) todas.  
(B) somente I e III. 
(C) somente II e III. 
(D) somente I e II.   
(E) nenhuma. 
 
 

QUESTÃO 46  
É vedado ao cirurgião dentista: 
  
(A) exercer mais de duas especialidades.  
(B) realizar consultas por meio de correspondência pela 

imprensa, caixa postal, rádio ou processos análogos. 
(C) prestar serviços gratuitos em consultórios particulares. 
(D) atestar estados mórbidos e outros, no setor de sua 

atividade profissional. 
(E) expor à apreciação pública, seja onde for, trabalhos 

odontológicos em vitrines. 
 
 

QUESTÃO 47 
É vedado ao dentista prático licenciado: 
 
I. prescrever e administrar outro gênero de anestesia 

que não seja a local;  
II. prescrever e administrar medicamentos de uso 

interno; 
III. prescrever e administrar medicamentos de uso externo 

injetável;  
IV. prescrever e administrar anestesia local e troncular. 

 
Está correto o que se afirma em:  
 
(A) todas.  
(B) somente I e IV. 
(C) somente I, II e III. 
(D) somente IV e II.   
(E) somente a IV. 

 
 

QUESTÃO 48 

São algumas das competências estabelecidas no 
Regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
exceto: 
 
(A) conceder e cancelar o certificado de cumprimento de 

boas práticas de fabricação. 
(B) estabelecer normas e padrões sobre limites de 

contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, 
metais pesados e outros que envolvam riscos à saúde. 

(C) conceder registros de produtos, segundo as normas 
de sua área de atuação.  

(D) coordenar independentemente as atividades de 
vigilância epidemiológica e de controle de vetores, 
relativas a portos, aeroportos e fronteiras para serem 
executadas pelas instâncias federais. 

(E) fomentar o desenvolvimento de recursos humanos 
para o sistema e a cooperação técnico-científica 
nacional e internacional. 
 
 

QUESTÃO 49 

Na NR-32, quanto ao tratamento de resíduos, é enfatizado 
que cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de forma 
continuada, os trabalhadores nos seguintes assuntos, 
exceto: 
  
(A) definições, classificação e potencial de risco dos 

resíduos. 
(B) formas de reduzir a geração de resíduos. 
(C) conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta. 
(D) implementação de uma equipe de educação 

continuada fixa no setor para garantir este conteúdo. 
(E) orientações quanto ao uso de Equipamentos de 

Proteção Individual – EPIs. 
  
 

QUESTÃO 50 

Com base na Portaria/MS/SVS nº 453/98, analise as 
afirmativas. 
 
I. O equipamento de radiografia intraoral deve ser 

instalado em ambiente (consultório ou sala) com 
dimensões suficientes para permitir à equipe manter-
se à distância de, pelo menos, 2 (dois) metros do 
cabeçote e do paciente. 

II. O equipamento de radiografia extraoral deve ser 
instalado em sala específica, atendendo aos mesmos 
requisitos do radiodiagnóstico médico. 

III. As salas equipadas com aparelhos de raios-X devem 
dispor de algum tipo de identificação na porta. O 
importante dessa identificação é que ela esteja visível. 

 
Está correto o que se afirma em:  
 
(A) todas.  
(B) somente I e II. 
(C) somente II e III. 
(D) somente I e III.   
(E) nenhuma. 

 


