
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 13/03/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, de 11/11/2016; e de acordo com os prazos 
determinados pelo Edital de Retificação no 003/2017, de 16/01/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ODONTÓLOGO 



 

PARTE I – ODONTÓLOGO 
 
01 - De acordo com o decreto 7508/11, são portas de entrada 
às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde 
os serviços: 
I - de atenção primária; 
II - de atenção de urgência e emergência; 
III - de atenção psicossocial;  
IV - especiais de acesso restrito 

A) I; II; III e IV estão corretas 
B) Apenas I, II e III estão corretas 
C) Apenas I e II estão corretas 
D) Apenas I e III estão corretas 
E) Apenas II e III estão corretas 

 
02 - Como é definido o instrumento que compreende a 
seleção e a padronização de medicamentos indicados para 
atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS)? 

A) RENASES 
B) RENAME 
C) RESUS 
D) RENASUS 
E) MEDSES 

 
03 - Segundo as metas propostas pelo Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022, do 
Ministério da Saúde, complete os espaços abaixo com V 
para verdadeiro e F para falso. Depois assinale a alternativa 
CORRETA: 
(   ) Objetiva  tratar 80% das mulheres com diagnóstico de 
lesões precursoras de câncer 
(   )  Objetiva reduzir a taxa de mortalidade prematura (>70 
anos) por DCNT em 1% ao ano. 
(   )  Objetiva deter o crescimento da obesidade em adultos. 
(  ) Objetiva aumentar a cobertura de exame preventivo de 
câncer de colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos.  

A) F; F; V; V 
B) F; V; V; V 
C) V; V; F; V 
D) F; V; V; F 
E) V; V; V; V 

 
04 - A PORTARIA No-204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 
2016 define a Lista Nacional de Notificação Compulsória 
de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços 
de saúde públicos e privados em todo o território nacional e 
dá outras providências. Assinale abaixo a alternativa que 
corresponde a uma doença ou agravo que tem indicação de 
notificação imediata (Até 24h): 

A) Acidente de trabalho com exposição à material 
biológico 

B) Dengue – Casos 
C) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) 
D) Hantavirose 
E) Doença aguda pelo vírus Zika 

 
 
 
 
 
 

05 - A Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde (NOB/SUS-1993) estabelece, dentre outras questões: 

A) A Programação Pactuada e Integrada (PPI) como 
um instrumento essencial de reorganização do 
modelo de atenção e da gestão do SUS, de 
alocação dos recursos e da explicitação do pacto 
estabelecido entre as três esferas de governo. 

B) As transferências de recursos fundo a fundo para a 
assistência ambulatorial e hospitalar (PAB, 
Incentivo ao PSF e PACS, FAE, TFAM, TFAE e 
IVR), ações de Vigilância Sanitária (PBVS, 
IVISA) e ações de epidemiología e controle de 
doenças. 

C) O gerenciamento do processo de descentralização 
nos três níveis de governo, através da Comissão 
Intergestores Tripartite e das Comissões 
Intergestores Bipartites. 

D) As condições de gestão para os Municípios (Plena 
da Atenção Básica e Plena do Sistema) e Estados 
(Avançada do Sistema e Plena do Sistema), 
relacionando responsabilidades, requisitos e 
prerrogativas. 

E) O processo de regionalização como estratégia de 
hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade. 

 
06 - A Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012 aprova as 
diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde. A partir dessa 
Resolução é possível AFIRMAR que:  

A) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, 
deliberativa e permanente do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 
integrante da estrutura organizacional do 
Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com 
composição, organização e competência fixadas na 
Lei no 8.080/90. 

B) Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos 
de representações de usuários, trabalhadores e 
prestadores de serviços, ao seu critério, promovam 
a renovação de, no mínimo, 20% de suas entidades 
representativas. 

C) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, representação do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, como conselheiros, é 
permitida nos Conselhos de Saúde apenas em 
situação definidas por lei Federal. 

D) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde não 
são abertas ao público e deverão acontecer em 
espaços e horários que possibilitem a participação 
da gestão. 

E) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no 
mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, 
quando necessário, e terá como base o seu 
Regimento Interno. A pauta e o material de apoio 
às reuniões devem ser encaminhados aos 
conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias. 

 
 
 
 



 

07 - Em relação à Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde, é correto AFIRMAR que: 
I. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que 
devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de 
saúde de maior frequência e relevância em seu território, 
observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 
o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de 
saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 
II. Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades 
III. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de 
cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma 
de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que 
vivem essas populações. 

A) Apenas a afirmativa II é verdadeira 
B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras 
C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras 
D) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
E) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras 

 
08 - Levando em consideração os níveis de prevenção segundo 
Leavell & Clark (1965), é correto afirmar que: 
1 - Prevenção Primária 
2 - Prevenção Secundária 
3 - Prevenção Terciária 
(  ) Promoção da saúde 
(  ) Diagnóstico precoce 
(  ) Proteção específica 
(  ) Reabilitação 
(  ) Limitação do dano 

A) 1; 2; 2; 3; 3 
B) 1; 2; 1; 3; 2 
C) 1; 2; 3; 3; 2 
D) 1; 2; 1; 3; 3 
E) 2; 1; 2; 3; 2 

 
09 - A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para 
a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). A supracitada portaria define 
como características do processo de trabalho das equipes de 
Atenção Básica:  
1. Definição do território de atuação e de população sob 
responsabilidade das UBS e das equipes. 
2. Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes 
de apoio social, voltados para o desenvolvimento de uma 
atenção integra. 
3. Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do 
controle social. 
4. Desenvolver ações educativas que possam interferir no 
processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento de 
autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de 
vida pelos usuários. 
 

A) As afirmativas 1; 2; 3 e 4 estão corretas 
B) Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas 
C) Apenas as afirmativas 1; 3 e 4 estão corretas 
D) Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas 
E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 
10 - Identifique abaixo o Sistema de Informação que foi 
instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, 
passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica 
vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e 
estratégias da Política Nacional de Atenção Básica: 

A) SIAB 
B) SISAB 
C) SIATB 
D) SESUS 
E) SUSAB 

 
11 - A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos 
componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Visa 
à promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da 
população trabalhadora, por meio da integração de ações que 
intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos 
modelos de desenvolvimento e processos produtivos. Apresenta 
dentre as suas características gerais: 
1. O caráter transformador: a Vigilância em Saúde do 
Trabalhador constitui um processo pedagógico que requer a 
participação dos sujeitos e implica em assumir compromisso 
ético em busca da melhoria dos ambientes e processos de 
trabalho. 
2. Interdisciplinaridade: a abordagem multiprofissional sobre o 
objeto da vigilância em saúde do trabalhador deve contemplar os 
saberes técnicos, com a concorrência de diferentes áreas do 
conhecimento e, fundamentalmente, o saber dos trabalhadores, 
necessários para o desenvolvimento da ação. 
3. Pesquisa-intervenção: o entendimento de que a intervenção, 
no âmbito da vigilância em saúde do trabalhador, é o deflagrador 
de um processo contínuo, ao longo do tempo, em que a pesquisa 
é sua parte indissolúvel, subsidiando e aprimorando a própria 
intervenção. 
4. Articulação intrasetorial: a Vigilância em Saúde do 
Trabalhador deve se articular com os demais componentes da 
Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica, Vigilância 
Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental, Promoção da Saúde 
e Vigilância da Situação de Saúde. 

A) Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas 
B) Apenas as afirmativas 1; 3 e 4 estão corretas 
C) Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas 
D) As afirmativas 1; 2; 3 e 4 estão corretas 
E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 
12 - A humanização no Sistema único de Saúde deve ser 
entendida como: 
1. Aumento do grau de co-responsabilidade na produção de 
saúde e de sujeitos. 
2. Estabelecimento de vínculos solidários e de participação 
coletiva no processo de gestão. 
3. Defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo 
brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à saúde, sem 
distinção de idade, raça/ cor, origem, gênero e orientação 
sexual. 
4. Fomento da dependência e do protagonismo desses 
sujeitos e dos coletivos. 
 



 

A) Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas 
B) Apenas as afirmativas 1; 3 e 4 estão corretas 
C) As afirmativas 1; 2; e 3 estão corretas 
D) Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas 
E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 
13 - Com base nos conhecimentos atuais sobre os fluoretos, 
preencha as lacunas com V para as sentenças verdadeiras e 
F para as falsas. 
(   ) O objetivo final de todos os meios de utilização de flúor, 
sejam direcionados a populações ou indivíduos, é a 
manutenção do íon flúor na cavidade bucal, para interferir 
no desenvolvimento da cárie dentária. 
( ) Quando ingerimos água fluoretada ou comemos 
alimentos preparados com água fluoretada, além do 
aumento transitório da concentração de flúor salivar, o flúor 
ingerido é absorvido e, do sangue, retorna à cavidade bucal 
pela secreção salivar. 
(  ) O Flúor incorporado sistemicamente no mineral dental 
tem um efeito muito limitado no controle da cárie. 
(   ) O mecanismo de ação do flúor é local, então os métodos 
mais apropriados para o uso são aqueles cujo modo de 
aplicação é tópico. 
A sequência adequada é: 

A) V; V; F; F 
B) V; F; F; F 
C) F; V; V; V 
D) F; V; F; V 
E) V; V; V; F 

 
14 - De acordo com o Guia de Recomendação para o Uso 
dos Fluoretos (Ministério da Saúde, 2009), a utilização de 
bochechos fluoretados com abrangência universal com 
periodicidade semanal (NAF 0,2%) NÃO é recomendada 
para populações nas quais se constate a seguintes situações 

A) CPOD médio maior que 4,2 aos 12 anos de idade  
B) exposição à água de abastecimento sem flúor 
C) exposição à água de abastecimento com teores de 

fluoretos abaixo da concentração indicada (até 
0,54 ppm F)  

D) menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres 
de cárie aos 12 anos de idade  

E) populações com condições sociais e econômicas 
que indiquem baixa exposição a dentifrícios 
fluoretados. 

 
15 - Identifique abaixo um aspecto que NÃO é indicado na 
prática de educação em saúde:  

A) Contextualização nas diversas realidades, 
incluindo as possibilidades de mudança. 

B) Respeito à linguagem popular para encaminhar 
uma construção conjunta da prática. 

C) Autopercepção de saúde bucal. 
D) Uso de metodologias padronizadas para todas as 

situações e grupo etário. 
E) Reflexão sanitária: o processo de educação em 

saúde deve capacitar os usuários para participar 
das decisões relativas à saúde. 

 
 
 
 
 

16 - São considerados riscos ocupacionais a possibilidade 
de perda ou dano e a probabilidade de que tal perda ou dano 
ocorra. Implica, pois, a probabilidade de ocorrência de um 
evento adverso. Os riscos mais freqüentes a que estão 
sujeitos os profissionais que atuam em assistência 
odontológica são os físicos, os químicos, os ergonômicos, 
os mecânicos ou de acidente, os advindos da falta de 
conforto e higiene e os biológicos. Qual dos procedimentos 
abaixo deve ser adotado a fim de minimizar os riscos físicos 
a que estão submetidos os profissionais de Odontologia: 

A) Utilizar somente amalgamador de cápsulas. 
B) Incluir atividades físicas diárias em sua rotina. 
C) Utilizar equipamentos de proteção radiológica, 

inclusive para os pacientes. 
D) Realizar manutenção preventiva e corretiva da 

estrutura física, incluindo instalações hidráulicas e 
elétricas. 

E) Trabalhar preferencialmente em equipe. 
 
17 - Levando em consideração os levantamentos 
epidemiológicos realizados no Brasil, leia atentamente as 
afirmativas abaixo: 
1. Ao ser analisado o comportamento do CPO-D aos 12 anos 
nas capitais Brasileiras, podem ser observadas médias cada 
vez mais baixas desde o primeiro levantamento 
epidemiológico realizado. 
2. Permanecem grandes disparidades entre as regiões, 
reforçando as desigualdades presentes no Brasil em todos 
os aspectos, expondo também a natureza social da cárie 
dentária. 
3. A proporção de dentes obturados também teve um 
aumento em relação aos dentes cariados e extraídos, 
denotando um maior acesso aos serviços, embora a 
proporção de dentes sem tratamento ainda seja preocupante. 

A) As afirmativas 1; 2 e 3 estão corretas 
B) Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas 
C) Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas 
E) Apenas a afirmativa 1 está correta. 

 
18 - Durante a formação do biofilme dentário, a adesão 
bacteriana à película adquirida do esmalte é considerada um 
processo específico e seletivo, porque somente bactérias que 
possuem adesinas específicas para carboidratos da película vão 
conseguir aderir inicialmente. Entre as bactérias orais 
responsáveis por essa adesão inicial ao biofilme, podemos 
destacar: 

A) Estreptococos oralis e mutans 
B) Estreptococos mitis e mutans 
C) Estreptococos oralis e sobrinus 
D) Estreptococos mutans e lactobacilos 
E) Estreptococos oralis e mitis 

 
19 - Identifique abaixo o anestésico local que NÃO pode ser 
classificado como AMIDA: 

A) Procaína 
B) Lidocaína 
C) Prilocaína 
D) Articaína 
E) Ropivacaína 

 



 

20 - Qual das alternativas abaixo representa uma contra-
indicação absoluta ao uso de soluções anestésicas locais com 
vasoconstritores adrenérgicos? 

A) Hipertireoidismo não controlado 
B) Hipotireiodismo não controlado 
C) Gestante 
D) Criança 
E) Hipertenso controlado 

 
21 - As seguintes medidas de biossegurança devem ser 
adotadas na assistência a todos os pacientes, com exceção de: 

A) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. 
B) Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente 

e entre dois procedimentos realizados no mesmo 
paciente.  

C) Manipular cuidadosamente o material perfuro-
cortante. 

D) Descontaminar as superfícies com desinfetantes 
preconizados pelo Controle de Infecção, caso haja 
presença de sangue ou secreções potencialmente 
infectantes. 

E) Manter as caixas de descarte dispostas em locais 
fechados e de difícil acesso e não preenchê-las abaixo 
do limite de 2/3 de sua capacidade total. 

 
22 - Síndrome infecciosa que acomete principalmente 
indivíduos de 15 a 25 anos. Essa infecção pode ser 
assintomática ou apresentar-se com febre alta, dor ao deglutir, 
tosse, artralgias, adenopatia cervical posterior simétrica que 
pode se generalizar, esplenomegalia, hepatomegalia discreta e 
raramente com icterícia, erupção cutânea e ou 
comprometimento da orofaringe sob a forma de faringo-
amigdalite exudativa. Modo de transmissão: contato com 
secreções orais (saliva), sendo rara a transmissão por meio da 
transfusão sangüínea ou contato sexual. 

A) Mononucleose 
B) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
C) Hepatite B 
D) Tuberculose 
E) Conjuntivite 

 
23 - Identifique abaixo uma medida coletiva para o controle dos 
fatores de risco da doença periodontal: 

A) Sondagem periodontal 
B) Consultas periódicas para avaliação e controle 
C) Revelação do biofilme e escovação supervisionada 
D) Remoção profissional do biofilme 
E) Exame clínico e radiográfico 

 
24 - A __________________ tem por objetivo a observação e 
análise permanentes da situação de saúde da população, 
articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar 
determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem 
em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da 
atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva 
dos problemas de saúde. O espaço anterior pode ser 
corretamente preenchido com: 

A) Vigilância Epidemiológica 
B) Vigilância em Saúde 
C) Vigilância ambiental 
D) Vigilância Sanitária 
E) Vigilância da Situação de saúde 

 

25 - Algumas normas são necessárias para manter uma postura 
ergonômica durante todo o procedimento clínico, dentre elas é 
CORRETO afirmar que: 
1.  Manter as costas retas e apoiadas no encosto do mocho, na 
região renal, e a cabeça ligeiramente inclinada para baixo. 
2. Sentar-se no mocho com as coxas paralelas ao chão, formando 
um ângulo de 90° com as pernas, ficando os pés bem apoiados 
no chão. 
3.  Trabalhar com os cotovelos junto ao corpo ou apoiados em 
local que esteja ao nível dos mesmos. 
4.  Posicionar o cabeçote para cima, quando o trabalho for 
realizado na maxila, e para baixo e para trás, quando for realizado 
na mandíbula  

A) As afirmativas 1; 2; 3 e 4 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas 1; 3 e 4 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas 1; 2 e 3 estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 
26 - Doença do tecido conjuntivo, de caráter hereditário, 
com grande variabilidade de expressão clínica. Afeta 
fundamentalmente os sistemas esquelético, cardiovascular e 
ocular. Sua etiologia está relacionada a mutações no gene 
da fibrilina, localizado no cromossomo 15 (15q). Também 
pode apresentar inúmeras alterações bucais. As mais 
comuns são: apneia, respiração bucal, disfunção 
temporomandibular, prognatismo, excesso vertical da maxila, 
palato ogival, má oclusão, mordida cruzada, apinhamento, atraso 
do irrompimento dentário, dentes supranumerários, hipoplasia 
de esmalte e doença periodontal. 

A) Síndrome de Marfan 
B) Síndrome de Goldenhar 
C) Síndrome de Cornélia de Lange 
D) Síndrome de Noonan 
E) Síndrome de Williams 

 
27 - A saliva atua na prevenção da cárie dentária devido a 
suas importantes funções sobre: 
1. Limpeza química e clearance de proteínas. 
2. Maturação pó-eruptiva do esmalte 
3. Deposição da película adquirida 
4. Atividade antimicrobiana 
5. Manutenção da estabilidade do PH 
6. Regulação do meio ambiente iônico 

A) Existem duas afirmativas certas 
B) Existem três afirmativas certas 
C) Existem cinco afirmativas certas 
D) Existem quatro afirmativas certas 
E) Existem seis afirmativas certas 

 
28 - Com base nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde 
Bucal, a reorientação do modelo de atenção em saúde bucal 
tem os seguintes pressupostos: 
1. Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda 
a rede de serviços e como parte indissociável dessa. 
2. Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o 
território subsidiando o planejamento. 
3.  Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por 
meio de indicadores adequados, o que implica a existência 
de registros complexos, confiáveis e periódicos. 
4. Estabelecer política de financiamento para o 
desenvolvimento de ações visando à reorientação do 
modelo de atenção. 



 

A) As afirmativas 1; 2; 3 e 4 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas 1; 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas 1; 2 e 4 estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 

A questão 29 refere-se a tira seguinte: 

 
29 -  Podemos identificar na fala da mãe de Suriá no 
primeiro quadrinho a seguinte figura de linguagem: 

A) prosopopeia 
B) sinestesia 
C) metonímia 
D) hipérbole 
E) antítese 

 

A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
30 - A oração “de que o vovô nunca acorda antes do meio-
dia” (3º quadrinho) classifica-se como: 

A) subordinada substantiva completiva nominal 
B) subordinada substantiva objetiva indireta 
C) subordinada substantiva objetiva direta 
D) subordinada substantiva subjetiva 
E) subordinada adjetiva explicativa 

31 - Assinale a alternativa cujo emprego do vocábulo 
destacado está incorreto: 

A) Era um chefe democrático, ao invés de autoritário. 
B) Vou embora senão chegarei atrasada. 
C) Quer saber aonde pode ir.  
D) Comeu correndo afim de chegar mais cedo. 
E) Ele fez a cirurgia há cerca de dois anos. 

 
As questões 32 e 33 referem-se a canção seguinte: 
 

Geração Coca-Cola 
Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos USA., de 9 às 6 
 
Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima  

[de vocês 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
 
Depois de vinte anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 
 
Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

Renato Russo. Geração Coca-Cola.  
Intérprete: Legião Urbana. 

Em: Legião Urbana. EMI Music, 1985. Faixa 6. 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Segundo o eu lírico, a sociedade considera o jovem de sua 
geração fácil de ser manipulado, passivo, submetido à 
cultura importada dos Estados Unidos. 
II. O eu lírico se refere a esse grupo como “Geração Coca-
Cola” porque Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas 
da indústria estadunidense, além de ser uma das mais 
exportadas para todo o mundo. 
III. O eu lírico se dirige a um interlocutor por meio do 
pronome “vocês” que se refere a uma pessoa específica. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
33 - A função sintática da oração destacada no período 
“Quando nascemos fomos programados” é: 

A) oração subordinada adverbial causal  
B) oração subordinada adverbial final 
C) oração subordinada adjetiva restritiva 
D) oração subordinada adjetiva explicativa  
E) oração subordinada adverbial temporal 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
34 - A ironia na tirinha se deve ao fato de: 

A) A plateia bater palmas para que o urso Kurtz toque 
novamente. 

B) As pessoas saberem que Kurtz é o urso tocador de 
tuba mais aplaudido do mundo. 

C) Um urso tocar tuba e ser o mais aplaudido do 
mundo.  

D) Kurtz ser o urso tocador de tuba mais aplaudido do 
mundo porque toca mal. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
35 - Leia a piada seguinte: 

Uva 
Afinal, tudo na vida passa. Até a uva passa. 

Domínio Popular. 
 O humor nessa piada é produzido a partir da 
palavra “passa” que: 

A) adquire um duplo sentido, funcionando como verbo 
e substantivo 

B) passa a ter o mesmo significado nas duas orações 
C) se une à palavra vida adquirindo outro significado 
D) se junta ao título para produzir sentido 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
36 - A função morfológica do SE na frase “Vão-se os anéis, 
ficam os dedos” é de: 

A) partícula integrante do verbo 
B) partícula expletiva 
C) partícula apassivadora 
D) pronome reflexivo 
E) conjunção subordinativa 

 
37 - Nas frases a seguir, identifique aquela cuja verbo 
destacado expressa mudança de estado. 

A) No futuro, os pais e os filhos viverão juntos. 
B) Antigamente, os pais ficavam sozinhos com a saída 

dos filhos. 
C) Hoje, os filhos são companheiros dos pais por mais 

tempo. 
D) Nos Estados Unidos, as casas se tornam 

multigeracionais. 
E) Neste ano, nevou algumas vezes na região Sul do 

Brasil. 
 

38 - Identifique a alternativa cujo emprego da vírgula indica 
a supressão do verbo. 

A) Na descida até a casa, caminhamos em silêncio. 
B) Decidi ter mais qualidade de vida, ou seja, vou parar 

de fumar. 
C) No anúncio, um convite: não se reprima. 
D) Ela ama aquele rapaz, mas não é correspondida. 
E) Estas informações, disse ela, não são verdadeiras.  

 
39 - Assinale a alternativa cujas vocábulos exemplificam o 
processo de formação “composição por aglutinação”. 

A) embora | vinagre 
B) cana-de-açúcar | beija-flor 
C) afago | alcance  
D) acariciar | esfriar 
E) descanso | antebraço 

 
40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Fábio prefere carne de boi a mariscos. 
B) Os bombeiros responderam ao chamado 

rapidamente. 
C) Eu perdoei o garoto. 
D) O depoimento do porteiro implicou o zelador no 

ocorrido. 
E) O porteiro atendeu os repórteres.  

 
 

 


