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Língua Portuguesa 10 1

Sistema Único de Saúde – SUS 10 2

Conhecimentos Específicos 20 2
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LÍNGUA PORTUGUESA

Solidariedade: gesto plural

Eu estava aqui pensando um pouco na
expressão da solidariedade, do amor fraternal... Eu
gostaria muito de acreditar que as organizações do
Terceiro Setor, as ONGs e similares são espaços
contemporâneos para esse fim. Não gosto de
generalizar, deve haver alguns casos em que isso
seja verdade, sempre existiram na história da
humanidade, mas penso que na maioria das vezes
não é assim.

Acho que há duas vertentes dignas de nota
sobre o tema. Uma é o fato de que é considerado
poli t icamente correto fazer parte dessas
organizações e todo mundo quer sair bem na foto.
Hoje em dia, quando alguém vai a uma entrevista de
emprego ou solicita uma bolsa de estudos, sempre é
perguntado se a pessoa trabalha como voluntária.
Portanto, esse é um dado entendido como positivo no
currículo. Essa talvez seja uma resposta cínica, mas
acho que acontece sim, e muito. [...]

Por outro lado, na segunda vertente, há uma
realidade que me impressiona muito. Conto um
pouco de minha experiência para exemplificar.
Atualmente, há pouco convívio da família estendida,
dos primos, entre outros familiares. No entanto,
minha família é muito grudada. [...].

Houve uma época, por exemplo. em que três
deles - uma filha e dois sobrinhos - davam aula num
curso pré-vestibular comunitário na Rocinha. Não sei
detalhes sobre os horários dos outros, mas minha
filha, todas as sextas-feiras à noite, durante dois
anos, ia dar aula sem ganhar nada, ou melhor, sem
remuneração. [...]

Entre meus outros sobrinhos, há um que fez
medicina e, quando se formou, disse que não poderia
se considerar médico se não fizesse alguma coisa
pelos outros, num lugar que precisasse muito de
assistência. Não foi nada fácil viabilizar seu projeto,
mas ele acabou indo como voluntário, pelo exército,
para aAmazônia. [...]

Então, acho que existem, sim, histórias muito
bonitas de diferentes formas de solidariedade. Estou
dando apenas alguns exemplos próximos, mas acho
que, atualmente, isso, de alguma forma, substitui a
militância partidária que caracterizou a geração
anterior, dos pais deles. Todos os meus irmãos
tiveram algum tipo de engajamento, participaram do
movimento estudantil ou coisa parecida. Hoje, não é
mais essa a via de atuação social, mas fomos criados
desse modo e criamos nossos filhos assim. [...] No
caso das novas gerações, os jovens estão
trabalhando pelo outro, pela coletividade, enquanto
seus pares estão na balada de sexta-feira à noite -
enfim, é mais invisível. Acho que isso é uma

Assinale a opção correta com relação ao texto.

A) A autora mostra-se certa de que as organizações
do Terceiro Setor são idôneas e estão totalmente
voltadas ao trabalho solidário.

B) Algumas pessoas se engajam no trabalho
solidário porque, de alguma forma, isso lhes é
conveniente.

C) Para a autora, os médicos que não trabalham
como voluntários não são dignos da profissão
que exercem.

D) No quarto parágrafo, a autora emprega a
expressão “ou melhor” para esclarecer que o
trabalho voluntário não traz qualquer benefício a
quem o pratica.

E) Os jovens que se engajam no trabalho voluntário
são aqueles que abominam a militância
partidária.

Questão 01

Os termos “para esse fim” (primeiro parágrafo) e
“sobre o tema” (segundo parágrafo) se referem ao
mesmo termo, a saber:

A) duas vertentes.
B) história da humanidade.
C) espaços contemporâneos.
D) organizações do Terceiro Setor.
E) solidariedade, amor fraternal.

Questão 02

Assinale a opção em que a concordância verbal está
correta como em “deve haver alguns casos em que
isso seja verdade”.

A) Devem fazer duas horas que ele saiu.
B) Devem existir muitos voluntários nessa ONG.
C) Pode acontecer vários imprevistos.
D) Pode existir alguns casos parecidos.
E) Podem haver duas situações diferentes.

Questão 03

expressão genuína de algo que podemos chamar de
fraternidade.
Ana Maria Machado e Moacyr Scliar.

- Um diálogo entre escritores. Campinas. São Paulo:
Papirus 7 Mares, 2009.P.62-66. Fragmento.

Amor em texto, amor em

contexto
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A oração introduzida pela conjunção destacada em:
“disse que não poderia se considerar médico SE não
fizesse alguma coisa pelos outros” expressa ideia de:

A) tempo.
B) causa.
C) consequência.
D) condição.
E) concessão.

A conjunção destacada em: “PORTANTO, esse é um
dado entendido como positivo no currículo.” pode ser
substituída, sem alteração de sentido, por:

A) logo.
B) entretanto.
C) porque.
D) no entanto.
E) porém.

A oração destacada em “mas penso QUE NA
MAIORIA DAS VEZES NÃO É ASSIM.” classifica-se
como subordinada:

A) adjetiva restritiva.
B) adjetiva explicativa.
C) substantiva objetiva direta.
D) substantiva objetiva indireta.
E) substantiva predicativa.

Questão 04

Questão 05

Questão 06

Assinale a opção em que o termo destacado foi
corretamente substituído pelo pronome oblíquo.

A) “ou solicita UMA BOLSA DE ESTUDOS” / ou lhe
solicita

B) “davamAULAnum curso pré-vestibular” / davam-
lhe num curso pré-vestibular

C) “Não foi nada fácil viabilizar SEU PROJETO / Não
foi nada fácil viabilizar-lo

D) “que caracterizou A GERAÇÃO ANTERIOR” /
que a caracterizou

E) “criamos NOSSOS FILHOS assim.” / criamo-nos
assim.

Em um dos trechos a seguir, a autora faz uso da
linguagem conotativa.Aponte-o.

A) “Eu estava aqui pensando um pouco na
expressão da solidariedade, do amor fraternal”

B) “fazer parte dessas organizações e todo mundo
quer sair bem na foto.”

C) “quando alguém vai a uma entrevista de emprego
ou solicita uma bolsa de estudos”

D) “uma filha e dois sobrinhos - davam aula num
curso pré-vestibular comunitário na Rocinha.”

E) “Acho que isso é uma expressão genuína de algo
que podemos chamar de fraternidade.”

Questão 08

Questão 07

Assinale a opção que apresenta as classes
gramaticais a que pertencem, respectivamente, as
palavras destacadas em “Hoje em dia, quando
ALGUÉM vai A uma entrevista de emprego OU
solicita uma bolsa de estudos, sempre é perguntado
SE a pessoa trabalha como voluntária.”.

A) pronome - artigo - conjunção - pronome
B) substantivo - artigo - preposição - pronome
C) pronome - preposição - conjunção - conjunção
D) substantivo - preposição - conjunção - pronome
E) pronome - artigo - preposição - preposição

Questão 09

A função sintática que exerce o pronome destacado
em “Por outro lado, na segunda vertente, há uma
realidade que ME impressiona muito.” é:

A) objeto direto.
B) objeto indireto.
C) predicativo.
D) adjunto adverbial.
E) complemento nominal.

Questão 10
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Considerando as disposições acerca da estratégia de
saúde da família, analise as afirmativas a seguir.

I. Um município com população acima de 100 mil
habitantes poderá ter até 10% das equipes de
Saúde da Família na modalidade transitória.

II. Uma equipe de saúde da família deve ser
composta minimamente por um médico
generalista e um enfermeiro generalista.

III. Nas equipes de saúde da família cada enfermeiro
deve ser responsável por, no máximo, seis
agentes comunitários de saúde.

Está correto apenas o que se afirmativa em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 12

Possuir serviços de atenção primária é um dos
critérios mínimos para se instituir um(a):

A) distrito sanitário.
B) região de saúde.
C) fundo de saúde.
D) rede de atenção.
E) conselho de saúde.

Marque a alternativa que corresponde ao instrumento
que estabelece as diretrizes para a gestão do SUS
nos aspectos da Regionalização e Financiamento,
entre outros.

A) Pacto pela vida
B) Contrato federativo
C) Pacto de gestão
D) Acordo intersetorial
E) Pacto em defesa do SUS

Questão 14

Questão 13

Marque a alternativa que corresponde a uma
atribuição comum a todos os profissionais das
equipes de atenção básica.

A) Realizar busca ativa e notificar doenças e
agravos de notificação compulsória.

B) Realizar consultas, procedimentos e atividades
em grupo conforme protocolos.

C) Realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea.

D) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e
manter os cadastros atualizados.

E) Realizar consultas clínicas, pequenos
procedimentos cirúrgicos e atividades em grupo.

Questão 15

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

A fim de manter o equilíbrio dos interesses
envolvidos, a distribuição das vagas no Conselho de
Saúde deve ser paritária, ou seja:

A) 20% de usuários, 40% de trabalhadores de
saúde e 40% de prestadores de serviço e
gestores.

B) 25% de usuários, 35% de trabalhadores de
saúde e 40% de prestadores de serviço e
gestores.

C) 40% de usuários, 30% de trabalhadores de
saúde e 30% de prestadores de serviço e
gestores.

D) 50% de usuários, 25% de trabalhadores de
saúde e 25% de prestadores de serviço e
gestores.

E) 60% de usuários, 20% de trabalhadores de
saúde e 20% de prestadores de serviço e
gestores.

Questão 16

A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a
descentralização político administrativa no Sistema
Único de Saúde deve ter ênfase para os:

A) estados.
B) bairros.
C) distritos.
D) territórios.
E) municípios.

Questão 11
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Marque a alternativa que corresponde ao órgão
responsável por verificar a aplicação dos recursos
mínimos em ações e serviços públicos de saúde de
cada ente da Federação sob sua jurisdição.

A) Ministério público
B) Conselho de saúde
C) Comissão intersetorial
D) Tribunal de contas
E) Sistema de auditoria

A Conferência de Saúde é uma instância de
participação da comunidade na gestão do SUS que
deve se reunir a cada:

A) 2 anos.
B) 3 anos.
C) 4 anos.
D) 5 anos.
E) 6 anos.

Marque a alternativa correta em relação à atividade
do técnico em saúde bucal.

A) O Código de Ética Odontológica regula as
atividades dos cirurgiões-dentistas enquanto que
as atividades dos técnicos em saúde bucal (TSB)
são reguladas pelo Código de Ética do TSB.

B) Caso as condições de trabalho não sejam
adequadas, o TSB pode recusar-se a exercer
sua atividade, exceto quando for servidor
público.

C) Na equipe de saúde bucal, resguardar o segredo
profissional é responsabilidade exclusiva do
cirurgião-dentista.

D) A atividade do TSB deve ser sempre
supervisionada por um cirurgião-dentista.

E) Para exercer a sua profissão, o TSB deverá estar
inscrito no Conselho Regional de Odontologia ou
no Conselho Regional de Medicina.

Questão 19

Questão 20

Questão 21

Analise as afirmativas a seguir a respeito do Mapa da
Saúde.

I. O mapa consiste na descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e
serviços de saúde restritos ao SUS.

II. O mapa deve considerar a capacidade instalada
existente, os investimentos e o desempenho
aferido a partir dos indicadores de saúde do
sistema.

III. O mapa define os serviços de atendimento inicial
à saúde do usuário e é de responsabilidade do
Conselho Municipal de Saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 17

Marque a alternativa que corresponde a um dos
temas dispostos na Norma Operacional de
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02.

A) Custeio da assistência ambulatorial
B) Ênfase no processo de municipalização
C) Normatização do Fundo Estadual de Saúde
D) Criação da Comissão Intergestores Tripartite
E) Regionalização e organização da assistência

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A erupção do canino superior permanente ocorre
entre:

A) 6 e 7 anos.
B) 7 e 8 anos.
C) 8 e 9 anos.
D) 10 e 11 anos.
E) 11 e 12 anos.

Questão 22
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Em uma dentição normal e completa a face distal do
segundo pré-molar toca a face:

A) mesial do segundo pré-molar.
B) mesial do primeiro pré-molar.
C) distal do primeiro pré-molar.
D) mesial do primeiro molar.
E) distal do primeiro molar.

Questão 25

Os instrumentos manuais odontológicos apresentam
as seguintes partes:

A) sonda, pinça e espelho.
B) haste, sonda e espelho.
C) base, cabo e ponta funcional.
D) área de corte, área de apreensão e área de apoio.
E) cabo, haste e ponta funcional.

Questão 26

Qual é o dente que apresenta três raízes e cinco
cúspides, sendo a quinta, denominada cúspide de
Carabelli?

A) Primeiro molar superior
B) Segundo molar superior
C) Primeiro molar inferior
D) Segundo molar inferior
E) Terceiro molar inferior

Questão 23

As papilas filiformes são encontradas no(a):

A) fundo de vestíbulo.
B) língua.
C) gengiva.
D) palato mole.
E) mucosa jugal.

Questão 24

Apinça de algodão é considerada um instrumento:

A) para exame.
B) manual cortante.
C) restaurador.
D) acessório.
E) rotatório.

Questão 27

O processamento adequado do filme radiográfico é
tão importante quanto à técnica de exposição.
A sequência indicada para o correto processamento
do filme é:

A) lavagem, fixação, lavagem, revelação, lavagem e
secagem.

B) fixação, lavagem, revelação, lavagem e
secagem.

C) revelação, lavagem, fixação, lavagem e
secagem.

D) revelação, fixação, lavagem e secagem.
E) fixação, revelação, lavagem e secagem.

Questão 28

Com relação à cárie, é correto afirmar que:

A) cárie incipiente é quando já se observa uma
cavidade no dente.

B) a saliva apresenta proteção física, química e
antibacteriana contra a cárie.

C) selantes dentais são medidas restauradoras
utilizadas contra a cárie.

D) uma dieta rica em carboidratos não representa
um fator de risco para o surgimento da cárie.

E) uma sonda exploradora bem afiada deve ser
utilizada no diagnóstico da cárie.

Questão 29

Constitui uma forma de esterilização o uso do(a):

A) glutaraldeído.
B) formaldeído.
C) autoclave.
D) ultrassom.
E) barreira física.

Questão 30

Constitui uma fina camada de material colocada na
porção mais profunda do preparo para fornecer
proteção pulpar ou regeneração dentinária.

A) Restauração
B) Forramento
C) Verniz
D) Dessensibilização
E) Cimentação

Questão 31
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Para realizar a exodontia do dente 35 o fórceps
indicado é:

A) 17.
B) 18R.
C) 18L.
D) 16.
E) 151.

Questão 34

Afunção da sonda milimetrada periodontal é:

A) avaliar a mobilidade dentária.
B) remover o tecido cariado do esmalte dentário.
C) diagnóstico de lesões de cárie.
D) acesso cirúrgico.
E) medir a profundidade de bolsa e o nível de

inserção.

Questão 35

Acausa de uma radiografia com imagem clara é:

A) fixação insuficiente.
B) tempo de exposição insuficiente.
C) tempo de revelação exagerado.
D) temperatura alta de revelação.
E) exposição à radiação muito alta.

Questão 36

O vapor de água sob pressão é usado em qual meio
de esterilização:

A) luz ultravioleta.
B) gás de óxido de etileno.
C) estufa.
D) autoclave.
E) glutaraldeído.

Questão 32

Para raspagem subgengival da face mesial do
elemento 17 e distal do elemento 46, as curetas
periodontais indicadas são respectivamente:

A) Gracey 7- 8 e Gracey 11-12.
B) Gracey 13 -14 e Gracey 7- 8.
C) Gracey 11-12 e Gracey 13 -14.
D) Gracey 5 - 6 e Gracey 13 -14.
E) Gracey 7- 8 e Gracey 5 - 6.

Questão 33

Foi diagnosticado que um paciente apresenta pulpite
irreversível no dente 44. O tratamento indicado para o
caso é:

A) raspagem subgengival.
B) tratamento endodôntico.
C) acompanhamento radiográfico.
D) restauração com ionômero de vidro.
E) restauração com resina composta.

Questão 37

O condicionamento ácido dos dentes antes da
restauração de resina é feito com ácido:

A) fosfórico a 37%.
B) sulfúrico a 10%.
C) fluorídrico a 10%.
D) ascórbico a 3%.
E) fosfórico a 2%.

Questão 38

Os sistemas de numeração dentária são usados
como meios simplificados de identificar os dentes
com propósito de registro e descrição. Segundo o
sistema de numeração ISO/FDI o segundo molar
superior esquerdo é representado pelo número:

A) 27.
B) 15.
C) 7.
D) 17.
E) 14.

Questão 39

Com relação aos aerossóis produzidos pelo uso das
canetas de alta rotação é correto afirmar que:

A) não transmitem infecções.
B) podem transmitir HIV.
C) a pele intacta não atua como uma barreira

protetora.
D) podem conter sangue e saliva.
E) podem transmitir doenças de forma direta, mas

não de forma indireta.

Questão 40


