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LIBERDADE 

 
Deve existir nos homens um sentimento 

profundo que corresponde a essa palavra 
LIBERDADE, pois sobre ela se têm escrito poemas 
e hinos, a ela se têm levantado estátuas e 
monumentos, por ela se tem até morrido com 
alegria e felicidade. 

Diz-se que o homem nasceu livre, que a 
liberdade de cada um acaba onde começa a 
liberdade de outrem; que onde não há liberdade 
não há pátria; que a morte é preferível à falta de 
liberdade; que renunciar à liberdade é renunciar à 
própria condição humana; que a liberdade é o maior 
bem do mundo; que a liberdade é o oposto à 
fatalidade e à escravidão; nossos bisavós gritavam 
"Liberdade, Igualdade e Fraternidade! "; nossos 
avós cantaram: "Ou ficar a Pátria livre/ ou morrer 
pelo Brasil!"; nossos pais pediam: "Liberdade! 
Liberdade/ abre as asas sobre nós", e nós 
recordamos todos os dias que "o sol da liberdade 
em raios fúlgidos/ brilhou no céu da Pátria..." em 
certo instante. 

Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade 
há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-
la, combater e certamente morrer por ela. 
Ser livre como diria o famoso conselheiro, é não ser 
escravo; é agir segundo a nossa cabeça e o nosso 
coração, mesmo tendo de partir esse coração e 
essa cabeça para encontrar um caminho... Enfim, 
ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de 
autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo 
luminoso do espírito. (Suponho que seja isso.)  

Ser livre é ir mais além: é buscar outro 
espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da 
vida. É não estar acorrentado. É não viver 
obrigatoriamente entre quatro paredes. 
Por isso, os meninos atiram pedras e soltam 
papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o 
sonho das crianças deseja ir. (Às vezes, é certo, 
quebra alguma coisa, no seu percurso...)  

Os papagaios vão pelos ares até onde os 
meninos de outrora (muito de outrora!...) não 
acreditavam que se pudesse chegar tão 
simplesmente, com um fio de linha e um pouco de 
vento! 

Acontece, porém, que um menino, para 
empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade 
dos fios elétricos e perdeu a vida. 

E os loucos que sonharam sair de seus 
pavilhões, usando a fórmula do incêndio para 
chegarem à liberdade, morreram queimados, com o 
mapa da liberdade nas mãos! 

São essas coisas tristes que contornam 
sombriamente aquele sentimento luminoso da 
LIBERDADE. Para alcançá-la estamos todos os 
dias expostos à morte. E os tímidos preferem ficar 
onde estão, preferem mesmo prender melhor suas 
correntes e não pensar em assunto tão ingrato. 

Mas os sonhadores vão para a frente, 
soltando seus papagaios, morrendo nos seus 
incêndios, como as crianças e os loucos. E 

cantando aqueles hinos, que falam de asas, de 
raios fúlgidos linguagem de seus antepassados, 
estranha linguagem humana, nestes andaimes dos 
construtores de Babel... 

(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho: 
Crônicas) 

 
Responda as questões de 01 a 05, conforme o 
texto. 
 
01. O texto afirma que: 
A) A escravidão depende das escolhas das 

pessoas. 
B) A liberdade de um acaba onde começa a 

liberdade do outro. 
C) As criaturas combatem a liberdade com 

entusiasmo juvenil. 
D) Os sentimentos sombrios deslumbram a 

liberdade. 
E) Não podemos manifestar a nossa liberdade, em 

nenhum aspecto. 
 

02. O resultado de ser livre é: 
A) Ampliar a órbita da vida. 
B) Cantar a liberdade como nossos avós. 
C) Viver sem sonhar. 
D) Viver sem qualquer obrigação. 
E) Fazer o que se bem tem vontade. 

 
03. A liberdade é tão fundamental ao homem que: 
A) Certamente se prefere a morte à liberdade. 
B) Com liberdade tudo se consegue na vida. 
C) Onde não há liberdade não há pátria. 
D) Sem liberdade não se constrói coisa alguma. 
E) Toda liberdade tem de ser irrestrita. 
 
04. No segundo parágrafo do texto, entende-se que 
a Liberdade é: 
A) A inspiração para cantos antigos e modernos. 
B) O bem mais precioso do homem. 
C) Um bem esquecido por nossos parentes. 
D) Uma luta que, às vezes, vale a pena travar. 
E) Apenas um sonho irrealizável para todos. 

 
05. A questão central tratada no texto é: 
A) A emoção dos antepassados. 
B) A felicidade das pessoas 
C) A liberdade humana. 
D) O combate à escravidão. 
E) O desejo da libertinagem que tudo permite. 
 
06. Em relação à divisão silábica, marque a 
sequência correta. 
A) Me-ios; a-bsur-da-men-te; es-pé-cie; as-pe-

ctos;co-rrup-tos; i-de-ia; as-sim; 
B) Ab-sur-da-men-te; ne-ce-ssá-ri-o; as-pec-tos; ca-

rá-ter; i-de-ia;as-sim; 
C) I-dei-a; cor-rup-tos; di-fí-ceis; ab-sur-da-men-te; 

ne-ces-sá-rio; es-pé-cie; 
D) Insa-tis-fa-ção; a-bsur-da-men-te; as-pe-ctos; 

mei-os; si-tua-ção; as-sim; 
E) Es-pé-ci-e; in-as-tis-fa-ção; a-pro-pria; ma-i-o-

res; ab-sur-da-men-te. 
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07. Com o uso do verbo preferir, é correta a 
regência verbal em: 
A) Meu irmão prefere peixe à carne cozida. 
B) É preferível ler do que assistir a jogos na 

televisão. 
C) Marília prefere mais carne assada do que a 

peixe. 
D) Marília prefere mais carne assada à peixe. 
E) Prefiro que chova, todos os dias do que enfrentar 

tanto calor. 
 

08. Quanto à análise morfossintática dos termos, 
assinale a alternativa correta. 
A) Poemas e hinos – 1º parágrafo: substantivo/ 

sujeito. 
B) Livre – 2º parágrafo: adjetivo/adjunto adnominal; 
C) Paredes – 4º parágrafo: locução adverbial/ 

adjunto adverbial de modo. 
D) Conselheiro – 3º parágrafo: adjetivo/objeto 

direto. 
E) Tão – 8º parágrafo: adjetivo/adjunto adverbial. 
 
09. Quanto à classificação das orações, é correto 
afirmar: 
...que o homem nasceu livre – 2º parágrafo; 
...somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há 
muito tempo – 3º parágrafo são: 
A) Orações subordinadas adverbiais de tempo e de 

causa. 
B) Orações coordenadas sindéticas aditiva e 

explicativa. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta e 

oração coordenada sindética explicativa. 
D) Oração subordinada substantiva subjetiva e 

oração coordenada sindética conclusiva. 
E) Orações subordinadas substantivas predicativa e 

objetiva direta. 
 

10. No último parágrafo do texto, é correto afirmar 
que: 
A) As palavras sonhadores e loucos são dois 

adjetivos uniformes. 
B) As formas verbais soltando, morrendo e 

cantando são formas verbais no particípio. 
C) A oração... que falam de asas, inicia-se por uma 

conjunção integrante. 
D) As palavras sonhadores e loucos são dois 

adjetivos substantivados. 
E) As palavras: mas, os, seus, dos – são 

monossílabos átonos. 
 
11. As formas verbais “abre – 2º parágrafo e 
chegarem”, no 7º parágrafo são: 
A) Verbos regulares, o 1º está na 3ª pessoa do 

singular do presente do indicativo e 2ºestá no 
futuro do presente; 

B) O 1º é regular, na 2ª pessoa do singular do 
imperativo afirmativo e o 2º está no futuro do 
subjuntivo; 

C) Verbos irregulares, o 1º está na 2ª pessoa do 
presente do indicativo e o 2º, no presente do 
subjuntivo; 

D) O 1º é irregular e o 2º é regular, ambos da 
mesma conjugação, no presente do indicativo; 

E) Os dois são regulares de conjugações diferentes, 
no futuro do subjuntivo. 

 
12. Encontramos no texto: 
I.  Um objeto direto “Sentimento” – 1º parágrafo; 
II. Um verbo intransitivo “Nasceu” – no 2º parágrafo; 
III. Uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta “que se pudesse chegar tão facilmente” – 
no 5º parágrafo.  

 
Quanto à classificação, é correto afirmar: 
A) Somente a I está correta. 
B) A I e a II estão corretas. 
C) A I, a II e a III estão corretas. 
D) Nenhuma está correta. 
E) Todas estão corretas. 
 
13. Está correta a regra de acentuação em: 
A) Tão e Só. 
B) Porém e amá-la. 
C) Pátria e espírito. 
D) Própria e fúlgidos. 
E) Não se acentuam mais as palavras proparoxí-

tonas. 
 

14. A primeira oração do texto classifica-se como: 
A) Oração Subordinada Principal. 
B) Oração Coordenada Sindética. 
C) Oração Principal. 
D) Oração Coordenada Assindética. 
E) Oração Subordinada Adverbial Final. 

 
15. Assinale a alternativa, cuja correlação entre os 
tempos verbais esteja correta. 
A) Se a gente for, certamente, avisamos à turma. 
B) Se Carlinhos escrevesse mais rápido, não se 

atrasava tanto. 
C) Entra, Flávia, mas não fechas a porta. 
D) Quando você vim, por favor, avisa-nos. 
E) Tudo dará certo, se todos se impuserem quanto 

ao horário. 
 
16. Assinale a alternativa em que todos os 
Municípios são limítrofes com o Município de 
Quixadá: 
A) Banabuiú, Ibaretama, Capistrano e Canindé. 
B) Ibaretama, Quixeramobim, Choró e Banabuiú. 
C) Quixeramobim, Jaguaretama, Russas e Ibareta-

ma. 
D) Canindé, Milhã, Ibaretama e Quixeramobim. 
E) Choró, Banabuiú, Caridade e Ibaretama. 
 
17. Assinale a alternativa correta: 
A) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Museu Jacinto de Sousa. 
B) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Nossa Senhora Aparecida. 
C) Riacho dos Macacos é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
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D) Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe faz 
parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) Gruta do Estevão é um atrativo natural do 
Município de Quixadá. 

 
18. Com relação ao Município de Quixadá, segundo 
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, marque a alternativa correta: 
A) A Pedra do Bode é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Flávio de Queiroz é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Henrique Façanha. 
D) A Capela de Nossa Senhora da Anunciação faz 

parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é a 
Sagrada Família. 

 
19. Sobre o Município de Quixadá, é correto 
afirmar: 
A) A Pedra do Frade é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Várzea do Boi é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Marcelo Duarte. 
D) O Mosteiro da Santa Cruz faz parte da 

arquitetura antiga do Município de Quixadá. 
E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Santa Rita. 
 
20. Em relação ao Município de Quixadá, marque a 
alternativa correta: 
A) Serra dos Macacos e Morro do Urubu são 

acidentes geográficos do Município de Quixadá. 
B) Jardim Iracema, Itaoca e Serrinha são bairros do 

Município de Quixadá. 
C) Pertence a Mesorregião do Sertão do Cariri. 
D) O Município de maior extensão territorial, 

limítrofe com o Município de Quixadá é o 
Município de Ibaretama.  

E) O Município de Quixadá foi desmembrado do 
Município de Banabuiú. 

 
21. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo ato de 13 de julho de 1899, é criado o 

Distrito de Serra de Santo Estevão e anexado ao 
Município de Quixadá. 

B) Pelo ato de 23 de setembro de 1903, é criado o 
Distrito de Serra Azul e anexado ao Município de 
Quixadá. 

C) Em divisão administrativa, referente ao ano de 
1911, o Município aparece constituído de 4 
Distritos: Quixadá, Serra Azul, Serra de Santo 
Estevão e São Francisco da Califórnia. 

D) Pelo ato de 07 de outubro de 1914, é criado o 
Distrito de Tapuiará e anexado ao Município de 
Quixadá. 

E) Nos quadros do Recenseamento Geral de 01 de 
outubro de 1950, o Município aparece 
constituído de 6 Distritos: Quixadá, Serra de 
Santo Estevão, Várzea Grande, Serra Azul, 
Tapuiará e Califórnia, ex-São Francisco da 
Califórnia. 

 
22. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo Decreto Estadual nº 448, de 20 de 

dezembro de 1938, o Distrito de Serra Azul 
passou a denominar-se São Luís, Barra do Sitiá 
a denominar-se Barra, Serra de Estevão a 
denominar-se Estevão, Boa Água a denominar-
se Água Boa e Floriano Peixoto a denominar-se 
Floriano. 

B) Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1.114, de 30 de 
dezembro de 1943, o Distrito de Junco passou a 
denominar-se Muxiopó, Laranjeiras a 
denominar-se Banabuiu, São Luís a denominar-
se Ibaretama, Floriano a denominar-se Juatama 
e Água Boa a denominar-se Rinaré. 

C) No quadro fixado para vigorar no período de 
1939-1943, o Município é constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Barra, ex-Barra do Sitiá, Água 
Boa,ex-Boa Água, Caiçarinha, Choró, 
Estevão,ex-Serra do Estevão, Custódio, 
Floriano, ex-Floriano Peixoto, Laranjeiras, Junco, 
São Luis,ex-Serra Azul e Tapuiará. 

D) Em divisão territorial, datada de 01 de julho de 
1950, o Município aparece constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Banabuiú (ex-Laranjeiras), 
Caiçarinha, Choró, Custódio, Estevão, Ibaretama 
(ex-Floriano), Muxiopó (ex-Junco), Rinaré (ex-
Boa Água), Sitiá (ex-Barra do Sitiá) e Tapuiará. 

E) Pela Lei Estadual nº 914, de 19 de abril de 1938, 
o Distrito de Cacimba Nova, passou a 
denominar-se Dom Maurício. 

 
23. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Estadual nº 6.653, de 14 de outubro de 

1963, desmembra do Município de Quixadá o 
Distrito de Ibaretama, elevado à categoria de 
Município. 

B) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1963, o Município é constituído de 4 Distritos: 
Quixadá, Custódio, Juatama e Tapuiará. 

C) Pela Lei Estadual nº 8.339, de 14 de dezembro 
de 1965, o Município de Quixadá adquiriu os 
extintos Municípios e Distritos de Banabuiú, 
Caiçarinha, Choró, Daniel Queiroz, Dom 
Maurício, Ibaretama, Rinaré, Sitíá (como simples 
Distrito). 

D) Pela Lei Estadual nº 5.432, de 18 de outubro de 
1946, é criado o Distrito de Barra Nova e 
anexado ao Município de Quixadá. 

E) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1968, o Município é constituído de 13 
Distritos: Quixadá, Banabuiú, Caiçarinha, Choró, 
Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiroz, 
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Dom Maurício, Ibaretama, Juatama, Rinaré, Sitiá 
e Tapuiará. 

 
24. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Municipal nº 1.528, de 09 de setembro 

de 1993, são criados os Distritos de Califórnia e 
Juá e anexados ao Município de Quixadá. 

B) Em divisão territorial datada de 01 de julho de 
1995, o Município é constituído de 11 distritos: 
Quixadá, Califórnia, Cipó dos Anjos, Custódio, 
Daniel de Queiróz, Dom Mauricío, Juá, Juatama, 
São Bernardo, São João dos Queirozes e 
Tapuiará. 

C) Pela Lei Municipal nº 1.886, de 06 de abril de 
2000, é criado o Distrito de Várzea da Onça e 
anexado ao Município de Quixadá. 

D) Pela Lei Municipal nº 5.843, de 26 de outubro de 
1998, é criado o Distrito de Lagoa Seca e 
anexado ao Município de Quixadá. 

E) Pela Lei Municipal nº 1.863, de 02 de dezembro 
de 1999, foram criados 21 bairros na cidade de 
Quixadá: Alto da Boa Vista, Alto São Francisco, 
Baviera, Bôto, Campo Novo, Campo Velho, 
Carrascal, Centro, COHAB, Combate, Curicaca, 
Herval, Irajá, Jardim dos Monólitos, Monte 
Alegre, Nova Jerusalém, Planalto Renascer, 
Planalto Universitário, Putiú, São João e 
Triângulo. 

 
25. De acordo com dados do IPECE, Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, de 
2010, qual a posição no ranking do Estado do 
Ceará que ocupa o Município de Quixadá no que se 
refere ao IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano? 
A) 13ª posição. 
B) 15ª posição. 
C) 14ª posição. 
D) 16ª posição. 
E) 17ª posição. 
 
26. Em conformidade com a Lei Complementar n. 
001, de 23 de Novembro de 2007, Lei que institui o 
novo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Quixadá, responda a alternativa 
correta. São direitos assegurados aos servidores 
municipais da administração pública, direta, 
autárquica e fundacional: 
A) Vencimento base inferior ao salário mínimo 

nacional, dependendo da jornada de trabalho. 
B) Décimo quarto vencimento com base na 

remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria. 

C) Remuneração do trabalho noturno inferior à do 
trabalho diurno. 

D) Repouso semanal não remunerado. 
E) Política de recursos humanos, que garanta 

reciclagem periódica e incentivo ao 
aperfeiçoamento profissional. 

27. Assinale a alternativa correta no que se refere 
aos vencimentos e remuneração da Lei 
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007. 
A) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo 

exercício de cargo público, com valor fixado em 
Lei. 

B) O servidor, dependendo do caso, receberá a 
título de vencimento, importância inferior ao 
salário mínimo. 

C) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo 
acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

D) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, pode ser 
redutível. 

E) Não é assegurada a isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhadas, ressalvadas as vantagens de 
caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho. 

 
28. Marque a única alternativa correta no que se 
refere às vantagens da Lei Complementar n. 001, 
de 23 de Novembro de 2007. 
A) Além do vencimento, não poderá ser paga ao 

servidor a vantagem da Indenização. 
B) As gratificações e os adicionais incorporam-se 

ao vencimento ou provento, nos casos e 
condições indicados em Lei. 

C) As vantagens pecuniárias serão computadas e 
acumuladas para efeito de concessão de 
qualquer outros acréscimos pecuniários 
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento. 

D) As indenizações se incorporam ao vencimento 
ou provento para qualquer efeito. 

E) Além do vencimento, não poderão ser pagas aos 
servidores as vantagens de gratificações e 
adicionais. 

 
29. Assinale a única alternativa correta no que se 
refere à ajuda de custo, contida na Lei 
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007. 
A) Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração 

do servidor conforme se dispuser em 
regulamento, podendo exceder a importância 
correspondente a 3(três) meses. 

B) Será concedida ajuda de custo ao servidor que 
se afastar do cargo ou reassumi-lo, em virtude 
de mandato eletivo. 

C) Não será concedida ajuda de custo àquele que, 
não sendo servidor do município for nomeado 
para cargo em comissão, com mudança de 
domicilio. 

D) A ajuda de custo destina-se a compensar as 
despesas de instalação do servidor que no 
interesse do serviço, passar a ter exercício em 
nova sede, com mudança de domicilio em 
caráter permanente. 

E) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de 
custo quando, injustificadamente, não se 
apresentar na nova sede no prazo de 10 (dez) 
dias. 
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30. Assinale a única alternativa correta no que se 
refere às diárias e indenizações de transporte, 
contidas na Lei Complementar n. 001, de 23 de 
Novembro de 2007. 
A) O servidor que, a serviço afastar-se da sede em 

caráter eventual ou transitório para outro ponto 
do território municipal ou para o exterior, fará jus 
a passagens e diárias destinada a indenizar as 
parcelas de despesas extraordinárias com 
pousada, alimentação e locomoção urbana, 
conforme dispuser em regulamento. 

B) O servidor que receber diárias e não se afastar 
da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a 
restituí-las integralmente no prazo de 30(trinta) 
dias. 

C) Na hipótese do servidor retornar à sede em 
prazo menor do que o previsto para seu 
afastamento, não precisa restituir as diárias 
recebidas em excesso. 

D) Não será concedida indenização de transporte 
ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para 
execução de serviços externos, por força das 
atribuições do cargo, conforme se dispuser em 
regulamento. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
31. Nos últimos anos, tem havido a tendência de se 
denominar a placa dental de “biofilme dental”. 
Genericamente, o termo biofilme define uma 
comunidade microbiana, embebida por uma matriz 
aglutinante e firmemente aderida a uma superfície 
sólida úmida. Sobre biofilme dental, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) Os biofilmes dentais podem se formar em 

diferentes superfícies, incluindo tecidos duros 
(esmalte e cemento), bem como em mole 
(epitelial).  

B) As bactérias que ocupam os receptores da 
superfície dental são chamadas de 
colonizadoras iniciais ou pioneiras.  

C) As bactérias do biofilme estão distribuídas 
uniformemente, agrupadas em microcolônias, 
cada uma envolta por uma matriz de proteção.  

D) O tratamento de infecções orais requer a 
remoção do biofilme e cálculo (tártaro) da 
superfície dos dentes e das gengivas, por meio 
de procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos 
(quimioterapia), seguidos de terapia antibiótica.   

E) De acordo com sua localização, costuma ser 
classificada como placa supragengival e 
subgengival. Conforme a denominação indica, a 
supragengival se forma acima da borda da 
gengiva, podendo estar localizada em toda a 
coroa dental ou apenas na região cervical (placa 
marginal). 

 
32. Na realização de um exame radiológico, a partir 
da interação dos raios X com a matéria, a última 
etapa da cadeia de obtenção de uma imagem 
radiográfica é o registro da imagem da anatomia de 
interesse sobre um elemento sensível à radiação. 
Pode-se avaliar a imagem radiográfica, a partir de 

quatro fatores. Sobre os fatores, responda a 
informação correta: 
A) Densidade pode ser definida como a nitidez de 

estruturas na radiografia.  
B) Detalhe é definido como a diferença de 

densidade em áreas adjacentes de uma 
radiografia ou outro receptor de imagem. 

C) Contraste pode ser definido como a variação na 
densidade; quanto maior esta variação, maior o 
contraste; quanto menor esta variação ou menor 
a diferença de densidade de áreas adjacentes, 
menor o contraste. 

D) Distorção pode ser descrita como o grau de 
enegrecimento da radiografia processada. 

E) A distância entre o foco e o detector não afeta a 
densidade da imagem. 

 
33. A halitose constitui um problema de saúde 
pública, em razão do grande número de pessoas 
atingidas e da dificuldade de diagnóstico devido a 
causas multifatoriais. Sobre a halitose, responda a 
informação correta: 
A) A halitose matinal, também conhecida como 

fisiológica, ocasionalmente atinge, 
indistintamente, 100% da população mundial, 
devido ao aumento do fluxo salivar durante o 
sono. 

B) O odor desagradável do hálito se origina 
principalmente de compostos sulfídricos voláteis, 
especialmente sulfeto de hidrogênio, 
metilmercaptana e dimetilsulfeto.  

C) Patologias gastrointestinais como a hérnia 
gástrica e a esofagite de regurgitação são 
causas muito frequentes de halitose.  

D) É tratamento paliativo da halitose escovação 
correta, limpeza da língua, uso de fio dental e 
creme dental, com sais de zinco e consultas 
periódicas. 

E) Durante o sono, há maior produção de saliva e, 
portanto, menor fermentação e menor liberação 
de odores. 

 
34. Sobre anestesia odontológica, analise as 
assertivas abaixo: 
I. Um bom agente anestésico deve apresentar baixa 

toxicidade sistêmica, não ser irritante aos tecidos 
e, também, não causar lesão permanente às 
estruturas nervosas. 

II. O bloqueio da dor em uma região a ser 
anestesiada que apresente inflamação é 
facilitada devido ao pH acidificado da região, que 
potencializa a ação do anestésico. 

III. A biotransformação dos anestésicos locais do 
tipo éster ocorre no sangue. Eles são 
hidrolisados no plasma sanguíneo pela enzima 
pseudocolinesterase. 

Esta(ão) correta(s) afirmar em: 
A) I, II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e III. 
D) Somente III está correta. 
E) I e III apenas. 
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35. O uso do flúor tem promovido melhorias 
significativas na saúde bucal e na qualidade de vida 
das populações, através da redução dos índices de 
cárie dental. Entretanto, inúmeros estudos têm sido 
divulgados identificando o primeiro sinal clínico do 
efeito tóxico dessa substância – a fluorose dentária. 
Sobre a fluorose dentária, responda a afirmação 
correta:  
A) A fluorose dentária origina-se da exposição do 

germe dentário, durante o seu processo de 
formação, a altas concentrações do íon flúor. 

B) A doença é mais frequente em dentes de 
mineralização tardia (dentição permanente) em 
crianças de baixo peso ou precário estado 
nutricional. 

C) Fluorose dental se constitui numa doença 
importante para a adoção de ações de vigilância 
à saúde. 

D) Na fluorose simples, os dentes apresentam 
coloração amarronzada, esmalte liso e sem 
defeitos superficiais. 

E) Todas as afirmativas, acima,estão corretas. 
 
36. A exodontia demanda a utilização de princípios 
mecânicos. Sobre os movimentos, relacione as 
colunas e responda a sequência correta de cima 
para baixo: 
(I) Cunha (   ) É um dos movimentos mais 

importantes, sendo mantido 
constantemente até a avulsão 
dentária.  

(II) Intrusão (   ) Utilizado, apenas, para os 
dentes unirradiculares.  

(III) Lateralidade (   ) É a apreensão do dente, 
propriamente dita, permitindo 
que a parte ativa adentre o 
espaço periodontal, auxiliando 
na desinserção das fibras e na 
expansão óssea.  

(IV) Rotação (   ) Tal movimento permite que 
haja expansão óssea das 
corticais, facilitando a avulsão 
dentária.  

(V) Tração (   ) Refere-se ao movimento 
de avulsão, removendo o 
dente luxado do alvéolo. 

A) I, II, III, IV, V. 
B) II, IV, I, III, V. 
C) II, IV, I, V, III. 
D) III, IV, V, I, II.  
E) I, III, V, II, IV. 
 
37. Considera-se “procedimentos odontológicos 
coletivos”:  
A) Radiodiagnósticos odontológicos. 
B) Atendimento da demanda existente.  
C) Mutirão de atendimentos odontológicos. 
D) Educação em saúde bucal. 
E) Demanda espontânea.  
 
 
 

 
38. A responsabilidade do cirurgião-dentista pode 
ser entendida como obrigações de ordem penal, 
civil, ética e administrativa, às quais está sujeito no 
exercício de sua atividade. As negligências na 
anamnese se caracterizam como: 
A) Negligência profissional. 
B) Imprudência profissional.  
C) Desatenção profissional.  
D) Erro profissional. 
E) Imperícia profissional. 
 
39. Traumatismo dental caracteriza-se como uns 
dos mais sérios problemas de saúde bucal, dessa 
forma são considerados situações de urgências 
odontológicas que requerem intervenções imediatas 
do profissional. Sobre os traumatismos dentários, 
podemos afirmar, EXCETO:  
A) As luxações, principalmente intrusivas, são as 

que apresentam os piores prognósticos.  
B) Na luxação extrusiva o tratamento consiste no 

reposicionamento do dente, que muitas vezes é 
conseguido com pouco ou nenhum desconforto 
dispensado, inclusive a infiltração anestésica. 

C) Na patogênese da luxação extrusiva, onde 
forças oblíquas deslocam o dente para fora do 
alvéolo, apenas as fibras gengivais palatais 
impedem que o dente seja avulsionado. 

D) Na dentição adulta, o diagnóstico da intrusão 
depende principalmente da diferença na altura 
incisal dos dentes afetados e dos dentes 
adjacentes não afetados; na dentição mista, o 
diagnóstico é mais fácil, já que a intrusão pode 
simular um dente em erupção. 

E) Quando o paciente é recebido para o tratamento 
de um traumatismo agudo, a região oral, em 
geral, está fortemente contaminada. 

 
40. Paciente do sexo feminino, 22 anos, branca, 
procurou tratamento odontológico com queixa de 
dor na gengiva, mau hálito, gosto metálico e 
sangramento. Após confirmação da hipótese 
diagnóstica deu-se início ao tratamento. Foi 
realizada a instrução de higiene oral, prescrito 
bochecho com solução de clorexidina 0,2% 
diariamente. Realizado debridamento mecânico 
utilizado previamente a solução de peróxido de 
hidrogênio 3%. O tratamento também consistiu no 
uso de antibioticoterapia com amoxicilina 500 mg. 
 
O diagnóstico é: 
A) Gengivoestomatite herpética. 
B) Gengivite ulcerativa necrosante aguda. 
C) Gengivite descamativa. 
D) Periodontite juvenil. 
E) Traumatismo agudo. 
 
41. Biossegurança é o conjunto de ações voltadas 
para a prevenção, minimização ou eliminação de 
riscos inerentes às atividades de pesquisa, 
produção, ensino, desenvolvimento, tecnologia e 
prestação de serviços, visando à saúde do homem, 
dos animais, a preservação do meio ambiente e a 
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qualidade dos resultados. Sobre o assunto, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
A) A maior concentração de microrganismos no 

consultório odontológico se encontra na boca do 
paciente. Quanto maior a manipulação de 
sangue, visível ou não, pelo profissional da 
saúde, maior é sua chance de contrair uma 
doença infecciosa. 

B) As infecções causadas na conjuntiva dos olhos 
são, principalmente, as grandes partículas 
projetadas da boca do paciente durante os 
procedimentos de remoção de restaurações de 
amálgama, remoção de cáries, raspagens 
periodontais, profilaxias etc. Os óculos de 
proteção são o melhor meio de proteção contra 
partículas que podem lesar e contaminar o globo 
ocular. 

C) As luvas são consideradas imprescindíveis como 
barreira mecânica para as mãos, pois é a 
medida de proteção do profissional, pessoal 
auxiliar e do paciente. Seu uso é indispensável 
durante os procedimentos odontológicos.  

D) O controle de infecção é constituído por recursos 
materiais e protocolos que agrupam as 
recomendações para prevenção, vigilância, 
diagnóstico e tratamento de infecções, visando à 
segurança da equipe e dos pacientes, em 
quaisquer situações ou local onde se prestem 
cuidados de saúde. 

E) Resíduos infectantes como algodão, gase, ou 
qualquer material contendo sangue ou fluidos 
corpóreos, devem ser acondicionados em sacos 
plásticos de cor preta, padronizados com o 
símbolo de risco biológico. 

 
42. Sobre as complicações e acidentes que podem 
ocorrer durante a exodontia de terceiros molares, 
podemos afirmar que:  
A) A presença de um dente dentro do seio pode 

levar a complicações, tais como, infecção e, 
porém, a sua remoção cirúrgica não é altamente 
recomendada.  

B) Acidente com agulhas podem estar associadas a 
falhas na fabricação das agulhas, movimentação 
brusca do paciente durante a punção ou erro na 
técnica anestésica do profissional, sendo a 
região mais comumente afetada o espaço 
pterigomandibular.  

C) Fratura do ângulo da mandíbula associado com 
a remoção do terceiro molar é a complicação 
mais comum em exodontia de terceiros molares 
inferiores.  

D) Alveolite é uma infecção ou inflamação 
reversível do alvéolo, sendo esta parte dos 
ossos maxilares onde se aloja o dente, 
geralmente de início precoce, 12-16 horas após 
a cirurgia. 

E) O seio maxilar é a cavidade paranasal menos 
ampla, ocupando metade do corpo maxilar e 
possui particularidades anatômicas, mas não 
possui nenhuma relação com as raízes dos pré-
molares e molares superiores. 

 

43. Conforme o código de ética, no relacionamento 
entre os inscritos, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas, serão mantidos o respeito, a lealdade e a 
colaboração técnico-científica. Constitui infração 
ética, EXCETO: 
A) Criticar erro técnico-científico de colega ausente 

mesmo que por meio de representação ao 
Conselho Regional.  

B) Delegar funções e competências a profissionais 
não habilitados e/ou utilizar-se de serviços 
prestados por profissionais e/ou empresas não 
habilitados legalmente ou não regularmente 
inscritos no Conselho Regional de sua 
jurisdição.  

C) Praticar ou permitir que se pratique concorrência 
desleal. 

D) Negar, injustificadamente, colaboração técnica 
de emergência ou serviços profissionais a 
colega. 

E) Assegurar as condições adequadas para o 
desempenho ético-profissional da Odontologia, 
quando investido em função de direção ou 
responsável técnico; 

  
44. Sobre a etiologia e epidemiologia da cárie 
dentária, analise as afirmações abaixo: 
I. Algumas condições dos elementos dentários os 

tornam mais suscetíveis à doença cárie, tais 
como: a morfologia dental, que compreende 
anomalias na forma (fusão, geminação) e a 
macromorfologia (dentes posteriores que 
possuem saliências e reentrâncias que dificultam 
o controle do biofilme). 

II. A saliva possui capacidade tampão pela 
presença de íons de bicarbonato e fosfato que 
neutralizam os ácidos produzidos pelos 
microrganismos cariogênicos. Ela também tem a 
função de autolavagem e limpeza das 
superfícies dentárias e possui ação 
antibacteriana por conter proteínas e 
imunoglobulinas que atuam contra os 
microrganismos cariogênicos. 

III. As bactérias cariogênicas são capazes de 
produzir ácidos a partir da fermentação dos 
carboidratos da dieta (acidogênicas) e de 
sobreviver em meio ácido (acídúricas). 

 
Esta(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) em: 
A) I e II apenas. 
B) II e III apenas. 
C) I e III apenas. 
D) I, II e III. 
E) I apenas. 
 
45. A Estomatologia é a especialidade da 
odontologia que desempenha um importante papel 
na identificação de lesões da mucosa bucal, a fim 
de realizar um correto diagnóstico e aplicar o 
tratamento adequado. Nos pacientes portadores de 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 
podem ser observadas lesões bucais,como: 
A) Candidíase bucal, sarcoma de Kaposi, 

linfomanão Hodgkin, leucoplasia pilosa e GUNA. 
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B) Candidíase bucal, síndrome de Sjogren, sarcoma 
de Kaposi, leucoplasia e GUNA. 

C) Sarcoma de Kaposi, leucoplasia pilosa, 
líquenplano, candidíase bucal e GUNA. 

D) Candidíase bucal, líquenplano, leucoplasia, 
GUNA e sarcoma de Kaposi. 

E) Linfoma não Hodgkin, herpes labial, sialorréia, 
líquen plano. 

 
46. Analise as seguintes afirmativas sobre o 
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.  
I. Refere-se a um 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.  

II. Tem como finalidade garantir a integralidade da 
assistência aos usuários.  

III. Suas normas e fluxos serão pactuados pela 
Comissão Intergestores Tripartite, cabendo à 
Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua 
implementação.  

 
A análise permite concluir que:  
A) Todas as afirmativas estão corretas.  
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
C) Apenas a afirmativas III está correta.  
D) Apenas a afirmativa II está correta. 
E) Todas as afirmativas estão erradas. 
 
47. Conforme previsto no Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências, marque a resposta correta. 
I. Mediante justificativa técnica e de acordo com o 

pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas portas de entrada 
às ações e serviços de saúde, considerando as 
características da região de saúde. 

II. Os serviços de atenção hospitalar e os 
ambulatoriais especializados, entre outros de 
maior complexidade e densidade tecnológica, 
serão referenciados pelas portas de entrada 
exclusivamente de atenção primária e de 
atenção de urgência e emergência. 

III. O acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços de saúde será ordenado pela atenção 
primária e deve ser fundado na avaliação da 
gravidade do risco individual e coletivo e no 
critério cronológico, observadas as 
especificidades previstas para pessoas com 
proteção especial, conforme legislação vigente. 

IV. A população indígena contará com regramentos 
diferenciados de acesso, compatíveis com suas 
especificidades e com a necessidade de 
assistência integral à sua saúde, de acordo com 
disposições do Ministério da Saúde. 

A) I, II e III estão corretas. 
B) I, II, III e IV estão corretas. 
C) I, III e IV estão corretas. 
D) II, III e IV estão corretas. 

E) II e IV estão corretas. 
48. Uma das características exigidas para o bom 
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
a orientação do fluxo de usuários, na Rede de 
Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes 
complexidades. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa correta, quanto ao princípio do SUS que 
melhor define essa premissa. 
A) Hierarquização. 
B) Integralidade. 
C) Regionalização. 
D) Universalidade. 
E) Participação popular. 
 
49. A Portaria GM/MS nº 204/2007 estabelece que 
o financiamento e a transferência dos recursos 
federais destinados ao custeio das ações e dos 
serviços de saúde passam a ser organizados e 
transferidos na forma de blocos de financiamento. 
Sobre o assunto é correto afirmar que:  
A) O bloco de financiamento para a vigilância em 

saúde é constituído por dois componentes: 
componente da vigilância epidemiológica e 
ambiental em saúde e componente da vigilância 
sanitária. 

B) O bloco de financiamento para Gestão do SUS 
destina-se aos recursos provenientes das 
Emendas Parlamentares para construção, 
reforma ou ampliação de serviços. 

C) O bloco da Assistência Farmacêutica abrange 
dois componentes: básico da assistência 
farmacêutica; estratégico da assistência 
farmacêutica, ficando os medicamentos de 
dispensação excepcional no bloco da atenção 
Básica. 

D) O bloco de financiamento para atenção básica é 
composto do PAB fixo e PAB variável e 
medicamentos de dispensação excepcional. 

E) O bloco de financiamento para a vigilância 
epidemiológica é constituído por dois 
componentes: componente da vigilância em 
saúde ambiental e componente da vigilância em 
saúde mental. 

 
50. No que se refere à Relação Nacional de Ações 
e Serviços de Saúde – RENASES, analise as 
afirmativas abaixo.  
I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não poderão adotar relações específicas e 
complementares de ações e serviços de saúde.  

II. A cada três anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES.  

III. A RENASES compreende todas as ações e 
serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.  

Conforme análise, assinale a opção correta.  
A) Somente a afirmativa I está correta.  
B) Somente a afirmativa II está correta.  
C) Somente a afirmativa III está correta.  
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 


