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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. O Técnico em Higiene Dental é ocupação da 
área da saúde, cuja formação está regulamentada, 
nacionalmente. São competências profissionais dos 
Técnicos em Higiene Dental: 
I. Desenvolver, em equipe, ações de planejamento 

participativo e avaliação dos serviços de saúde. 
II. Organizar o ambiente de trabalho, considerando 

a sua natureza e as finalidades das ações 
desenvolvidas em saúde bucal. 

III. Desenvolver ações de prevenção e controle das 
doenças bucais, voltadas para indivíduos, 
famílias e coletividade. 

IV. Supervisionar o trabalho dos auxiliares de saúde 
bucal e do cirurgião-dentista. 

 
Estão corretas: 
A) I, II e IV apenas. 
B) II e III apenas. 
C) I, III e IV apenas. 
D) II, III e IV apenas. 
E) I, II, III apenas. 
 
32. São características de cáries proximais, 
EXCETO: 
A) Geralmente, iniciam abaixo ou ao redor do ponto 

de contato.  
B) Normalmente, é causada por uma infiltração de 

restauração, chamada de recidiva de carie.  
C) Inicialmente, manifestam-se clinicamente como 

mancha marrom ou castanho-escuro.  
D) Geralmente, a área de penetração da cárie na 

superfície do esmalte é pequena, mas quando 
atinge a dentina, propaga-se rapidamente. 

E) Levam aproximadamente de 3 a 4 anos para 
invadir a dentina. 

 

33. Os dentes incisivos, também chamados de 
cuneiformes ou espatulados, são as peças situadas 
na parte mediana dos arcos dentais. São 
características dos dentes incisivos, EXCETO: 
A) Habitualmente, são em número de oito, 

distribuídos quatro para cada arco. 
B) São Birradiculares. 
C) Possuem a função de cortar os alimentos. 
D) De forma geral, a coroa dos incisivos é uma 

cunha ou prisma quadrangular. 
E) O incisivo central superior é o maior dente do 

grupo dos incisivos. 
 
34. A grande maioria dos problemas relacionados 
aos dentes pode ser evitada por medidas de 
prevenção, que se baseia, principalmente, em: 
A) Correta higienização com escova e fio dental, 

consumo inteligente do açúcar, uso correto de 
flúor para fortalecer os dentes e 
acompanhamento da saúde bucal pelo dentista. 

B) Uso do flúor na água de abastecimento da 
cidade, nas pastas de dente, bochechos (diários 
ou semanais) e aplicação tópica pelo dentista do 
flúor em gel.  

C) Uma escova com pontas arredondadas para não 
ferir a gengiva com cerdas de nylon macias e 
agrupadas em tufos, superfície da parte ativa 
plana e cabeça pequena para alcançar até os 
últimos dentes. 

D) Odontologia curativa (restaurações, extrações, 
tratamentos de canal), o qual obtém resultado no 
controle de doenças. 

E) Para limpeza das regiões entre os dentes, onde 
a escova não consegue remover os resíduos 
alimentares e a placa bacteriana, deve ser 
usado o fio dental. 

 
35.  ___________________ é a retenção da saliva 
no interior da glândula (parótida e submandibular), 
provocando aumento de volume local e 
sintomatologia dolorosa intensa. Para localização 
precisa do (a) __________, é obrigatória a 
realização de exames, tais como radiografia oclusal, 
panorâmica e outras. Dependendo dessa 
localização o procedimento de escolha é (são) a(as) 
____________________. 
A) Afta; lesão; eletrocalterização. 
B) Sialolitíases; sialolito; pequenas cirurgias 

ambulatoriais. 
C) Mucoceles; conteúdo salivar; drenagem local. 
D) Hemangiomas; emaranhado de vasos; excisão 

cirúrgica. 
E) Conteúdo salivar, drenagem local; excisão 

cirúrgica. 
 
36. Diversas medidas são usadas para o bloqueio 
epidemiológico da transmissão de infecções e 
proteção dos profissionais, sendo alguns exemplos 
delas: 
A) Uso de máscaras, quando o paciente apresentar 

sinais e sintomas de gripe. 
B) Uso dos óculos de proteção, quando o paciente 

apresentar sinais e sintomas de conjuntivite. 
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C) vacinação, lavagem e antissepsia das mãos e 
uso de EPI. 

D) Limpeza, desinfecção, esterilização dos 
materiais que tiveram contato com o sangue do 
paciente. 

E) Uso de luvas sempre que o profissional tiver 
contato com a mucosa não integra. 

 
37. Próteses mal higienizadas propiciam o acúmulo 
de placa bacteriana, e com isso provocam o mau-
hálito, a formação de manchas e tártaro e uma 
estética pobre do aparelho. Um dos problemas mais 
comum é o aparecimento da cândida albicans, que 
se adere à superfície da resina acrílica penetrando 
e colonizando facilmente os materiais da prótese. 
Analise as afirmativas abaixo e assinale 
corretamente. 
A) Para remoção da cândida, nas próteses, a 

escovação mecânica com abrasão é suficiente. 
B) Os ácidos são indicados, porque não 

apresentam o inconveniente de causarem 
corrosão ao metal da prótese. 

C) Os desinfetantes, como o digluconato de 
clorexidina, é o mais comumente utilizado na 
desinfecção da prótese, no entanto seu uso 
frequente pode causar descoloração da resina. 

D) Para uma correta higienização das próteses 
parciais removíveis não há a necessidade de 
associar métodos físicos e químicos, deve-se 
apenas utilizar escovas compatíveis para a 
prótese e o tamanho do grampo. 

E) O único sintoma relatado pelo paciente é uma 
sensação de queimação no palato ou na língua. 
O tratamento indicado é a limpeza e desinfecção 
da prótese, para a eliminação do agente 
infeccioso, sem necessidade de restringir o uso 
da prótese até a melhora do quadro. 

 
38. Analise as alternativas sobre a ergonomia. 
I. São focos de estudo da ergonomia: o ambiente de 

trabalho, duração da tarefa, os horários e as 
pausas no trabalho.  

II. Sobre as condições ambientais, devemos estar 
atentos ao uso de EPI, cadeira adequada, 
quantidades de horas trabalhadas em cada 
turno. 

III. As LER/DORT são lesões dolorosas e 
frequentemente incapacitantes, que afetam, 
principalmente, os punhos, costas, pernas, 
ombros, pescoço, músculos e articulações. 

IV. O correto posicionamento durante o atendimento 
odontológico é fator desencadeante de uma 
lesão para o profissional. 

V. A posição sentada é considerada a mais favorá-
vel para exercer a atividade odontológica. 

Está correto afirmar em: 
A) II e IV apenas. 
B) I, III e V apenas. 
C) I, II e III apenas. 
D) I, II, III e V apenas. 
E) II, III e V apenas. 
 

39. Radiologia Odontológica é a especialidade que 
tem como objetivo a aplicação dos métodos 
exploratórios por imagem. Em relação aos raios‐x, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) São invisíveis, não são refletidos ou refratados. 
B) A radiografia panorâmica exibe uma visão mais 

ampla dos dentes, maxilares, área nasal e 
articulações temporo-mandibulares. 

C) Não sofrem desvios em sua trajetória por ação 
de campos elétricos nem magnéticos. 

D) Atravessam corpos opacos. 
E) Em relação às propriedades, estas difundem-se 

em linhas curvas. 
 
40. Assinale a alternativa correta sobre a cronologia 
da erupção dos dentes permanentes: 
A) Incisivo lateral superior: 4-5 anos. 
B) Incisivo central inferior: 3-6 anos. 
C) 3º molar ou dente do siso superior e inferior: 14-

18 anos. 
D) 2º molar superior: 13-16 anos. 
E) 1º pré-molar inferior: 10-12 anos. 
 
41. São tiras de papel com substratos que mudam 
de cor indicando o processo da esterilização. Essa 
definição refere-se a: 
A) Indicadores químicos. 
B) Indicadores biológicos. 
C) Indicadores físicos. 
D) Indicadores de precaução. 
E) Indicador de proteção. 
 
42. O glutaraldeído é um dialdeído saturado com 
potente ação biocida, que é utilizado para o 
processamento de equipamentos odonto-médico-
hospitalares termossensíveis. Sobre o glutaraldeido, 
é INCORRETO afirmar que: 
A) Este produto tem eficácia contra uma grande 

variedade de microrganismos, como bactérias 
gram-negativas, gram-positivas, esporos, fungos 
e vírus.  

B) Por ser uma substância química volátil, o 
glutaraldeído traz sérios riscos se não for 
manuseado com equipamentos de proteção 
individual (EPI).  

C) As principais manifestações clínicas de 
toxicidade do glutaraldeído consistem na 
irritação dos olhos, pele e mucosas; a exposição 
pode induzir asma em alguns indivíduos e 
causar dermatite de contato. 

D) Tem como principal desvantagem a ação 
corrosiva ao material odontológico e deteriora as 
lentes de endoscópios. 

E) O uso de luvas de nitrila, máscara com filtro e 
óculos de proteção, bem como o manuseio em 
locais arejados, fazem parte das medidas de 
proteção em seu manuseio. 

 
43. Os dentes cortam, prendem e trituram os 
alimentos. Em um ser humano adulto, existem 32 
dentes, dezesseis em cada arco dental. Assinale a 
alternativa correta, sobre a arcada superior: 
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A) Dois incisivos, – localizados na frente, um do 
lado esquerdo e um do lado direito -, que 
perfuram os alimentos. 

B) Quatro caninos – também chamados de 
“presas”, dois de cada lado -, que trituram os 
alimentos. 

C) Quatro pré-molares – dois de cada lado -, que 
trituram os alimentos. 

D) Oito molares – quatro de cada lado -, que 
perfuram os alimentos. Destes, o quarto ou 
último molar (o dente do siso) pode nunca vir a 
nascer. 

E) Quatro molares – dois de cada lado -, que 
perfuram os alimentos. 

 
44. É a infecção fúngica bucal mais comum. Sendo 
mais frequente, aquela associada à Estomatite 
Protética, com formação de área atrófica e 
eritematosa. Os usuários acometidos são, na 
maioria, assintomáticos, mas, eventualmente, 
podem se queixar de dor, ardência ou, mais 
raramente, prurido. O texto se refere a:  
A) Aftas. 
B) Herpes labial. 
C) Esporotricose. 
D) Candidiase. 
E) Abscesso dentário. 
 
45. Relacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira, sobre os instrumentais e suas funções e, 
em seguida, assinale a alternativa correta de cima 
para baixo. 
 
1. PINÇA GOIVA (   ) Usado para separar 

a gengiva do dente 
e do osso. 

2. POTE DAPEN (   ) Usada para 
remoção de osso. 

3. SINDESMÓTOMO (   ) Recipientes 
pequenos para 
colocação de 
materiais com flúor, 
resina acrílica, e 
outros. Podem ser 
de vidro, plástico ou 
silicone. 

4. CUBA METÁLICA (   ) Recipientes maiores 
para colocação de 
soro, álcool iodado, 
etc. Variam de 
forma e tamanho 
conforme a 
aplicação. 

A) 3, 1, 4, 2. 
B) 4, 2, 3, 1. 
C) 2, 1, 3, 4. 
D) 3, 1, 2, 4. 
E) 2, 4, 1, 3. 
 
46. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, 
em cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 
I. A Conferência de Saúde. 
II. O Conselho de Saúde. 
III. A Comissão Intergestora Regional. 
IV. A Comissão Intergestores Bibartite. 
 
Está correto afirmar em: 
A) I, II e III apenas. 
B) III e IV apenas. 
C) I, II, III e IV. 
D) I e II apenas. 
E) II e III apenas. 
 
47. O SUS pode ser entendido a partir de um 
núcleo comum (único), que concentra os princípios 
doutrinários, e uma forma de organização e 
operacionalização, os princípios organizativos. São 
Princípios Organizativos do SUS: 
I.  Universalização e Integralidade. 
II. Regionalização e Hierarquização. 
III. Descentralização e Comando Único. 
IV. Participação Popular e Equidade. 
Está correto afirmar em: 
A) I, II, III, IV. 
B) I e IV apenas. 
C) II e III apenas. 
D) II, III e IV apenas. 
E) III e IV apenas. 
 
48. O SUS tem como diretriz constitucional a 
descentralização, ao mesmo tempo em que, 
também por conceituação constitucional (art. 198, 
caput), se constitui como o resultado da integração 
das ações e serviços públicos em rede 
regionalizada e hierarquizada. Conforme previsto no 
Decreto Federal nº 7.508/2011, para ser instituída a 
Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e 
serviços de: 
A) Atenção primária, urgência e emergência, 

atenção psicossocial, atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar e vigilância em saúde. 

B) Atenção primária, atenção psicossocial, atenção 
hospitalar e vigilância em saúde. 

C) Atenção primária, urgência e emergência, 
atenção hospitalar e vigilância em saúde. 

D) Atenção hospitalar, urgência e emergência e 
atenção primária. 

E) Atenção primária, serviços especiais de acesso 
aberto, urgência e emergência, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar, 
vigilância em saúde, acesso universal e 
igualitário e Mapa da Saúde. 

 
49. A política social organizada, como política de 
Estado no Brasil, iniciou-se no Século XX com 
medidas de saúde pública pontuais. Entre elas 
destacamos:  
A) Lei da Vacinação Obrigatória. 
B) Ampliação e extensão dos direitos sociais. 
C) Pacto pela Saúde. 
D) Programa Saúde da Família. 
E) Mapa da Saúde. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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50. São atribuições do Sistema Único de Saúde 
(SUS), EXCETO: 
A) Definir as instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e de fiscalização das ações e serviços 
de saúde; 

B) Participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico.  

C) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 
o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo humano. 

D) Elaborar normas técnico-científicas de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

E) Atuar na fiscalização e na graduação dos cursos 
de saúde tanto de médio quanto superior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


