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01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será contro-
lado pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
16. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
17. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candi-

dato e ao preenchimento da folha de respostas.
18. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 003/2011 do Município de Quatro Barras.]

CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

CIRCIRCIRCIRCIRURURURURURGIÃO DENTISTGIÃO DENTISTGIÃO DENTISTGIÃO DENTISTGIÃO DENTISTAAAAA

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011
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LÍNGUA PORTUGUESA

01.01.01.01.01. Leia com atenção a charge a seguir:

Folha de S. Paulo, 02/09/2011, página 02.

Em relação à tirinha em questão e a seus conheci-
mentos, NÃO podemos afirmar que:
a) os vocábulos “saúde” e “tim-tim” possuem sentidos

diferentes nos dois quadrinhos.
b) a palavra “saúde” classifica-se como substantivo nos

dois casos em que é utilizada.
c) temos uma crítica ao modo como são geridos os re-

cursos públicos, muitas vezes sendo desviados para
fins ilícitos.

d) para transmitir suas ideias, o autor se vale da lingua-
gem verbal e não verbal.

e) a dissimulação demonstrada pelos personagens re-
vela um total descaso para com o dinheiro público e
ilustra, infelizmente, muitas situações comuns em
nosso Brasil contemporâneo.

02.02.02.02.02. Assinale a alternativa que apresenta palavras
(analise as palavras em destaque) cuja grafia foi al-
terada pelo Novo Acordo Ortográfico (Decreto n.º
6.583/2008):
a) Eles vêm hoje da praia. – Ele não pára de se coçar

em público.
b) A terra é achatada nos pólos. – Vocês não têm

educação.
c) Ele não pôde ontem estar aqui. – Foi uma bela

experiência.
d) Os cientistas crêem no impossível. – Pode ficar

tranqüilo!
e) Eles lêem notícias sensacionalistas. – Ela morreu

na miséria.

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011

03.03.03.03.03. Assinale a alternativa em que há ERRO(S) no
emprego do acento grave, indicativo de crase:
a) O Consultório de Endocrinologia passará, à partir de

hoje, a atender em novos horários: de segunda à
sexta, das 09 às 18 horas.

b) A jornalista se referiu às declarações dadas pelo mi-
nistro quando vieram à tona as notícias sobre os des-
vios de verbas.

c) O povo foi às urnas com a certeza de que nada mu-
daria.

d) Por um ingresso a preço popular, cada turista pode
comprar um ingresso que dá direito à maioria das
atrações do local.

e) Ele se dirigiu à praça central da cidade e proferiu um
discurso bastante enérgico em favor daqueles desam-
parados.

04.04.04.04.04. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER
NÃO está aplicado de acordo com a norma culta:
a) Parabéns, candidatos! Vocês se houveram muito

bem.
b) Vocês haverão de se entender comigo um dia, seus

debochados!
c) Os políticos haviam chegado à conclusão de que

era necessária uma nova Carta Magna.
d) Haverão dias em que vocês vão lembrar-se dos meus

conselhos.
e) Os serventes houveram por bem homenagear o

prefeito.

05.05.05.05.05. Assinale a alternativa em que a palavra “até”
possui basicamente o mesmo significado que na frase
a seguir:

Eles caminharam juntos até a entrada do parque e,
então, cada um seguiu por caminhos diversos.
a) Até que ele se esforça, mas lhe falta um conhecimento

técnico mais profundo.
b) Todos terão de ser avaliados, até mesmo os diretores

da repartição.
c) Aquela loja comercializava até discos antigos.
d) Todos se empenharam na homenagem prestada, até

aqueles que não conviviam diretamente com ela.
e) Ele nadou até a ilha, onde encontrou seus familiares.
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07.07.07.07.07. Com relação à tipologia de linguagem, é vá-
lido dizer que o texto em questão:
a) apresenta uma linguagem errada, pois há uma série

de erros ortográficos que evidenciam o insuficiente
domínio linguístico do autor.

b) apresenta predomínio  do uso da linguagem culta, de
acordo com as normas de ortografia oficial vigentes.

c) apresenta uma série de marcas da oralidade, mas
apenas nas falas do caboclo.

d) evidencia o quanto os usuários da língua portuguesa,
no Brasil, não dominam as regras gramaticais, pois
até mesmo os escritores não respeitam a norma pa-
drão.

e) foi escrito numa variante linguística mais popular, que
procura transcrever algumas expressões utilizadas,
na oralidade, por pessoas oriundas do interior, confe-
rindo ao texto um tom de maior informalidade e maior
identificação com a história narrada.

08.08.08.08.08. Com relação às ideias presentes no texto, as-
sinale a alternativa correta:
a) Trata-se de uma narrativa verídica, de uma história

que verdadeiramente aconteceu.
b) O texto, puramente ficcional, possui um enredo

impossível de ocorrer na vida real, pois é muito difícil
imaginar que pessoas tenham atitudes semelhantes
à do caboclo da história.

c) O título não se costura muito bem com o texto, pois
não representa muito bem o desfecho da história.

d) Por se tratar de um “causo”, temos uma narrativa bem
humorada, na qual a veracidade dos fatos, isto é, se
a história aconteceu ou não, possui um valor secun-
dário.

e) O texto possui um tom bastante crítico à realidade
brasileira, o que o aproxima da temática presente na
tira da questão 01.

09.09.09.09.09. Leia com atenção a frase a seguir:
Se ele conseguisse dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
Ao passarmos a forma verbal “conseguisse” para o
futuro do presente do subjuntivo, como ficaria correta-
mente escrita a frase?
a) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisará

passar por tantas situações desagradáveis.
b) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
c) Se ele conseguia dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
d) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
e) Se ele conseguirá dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.

Texto para as questões de 06 a 08:

QUESTÃO DE INTIMIDADE
O causo que eu vou contar aqui é de um caboclo

conhecido que ficou um tempão fazendo tratamento de
saúde. O problema nunca se resolvia, mas ele insistia em
ir sempre ao mesmo médico. Era o melhor doutor da ci-
dade, capaz de curar qualquer doença. Mas o sujeito ia ao
médico, tomava os remédios prescritos, e nada. Voltava
ao médico, tentava outro remédio, e nada. O doutor já estava
com uma pulga atrás da orelha com o caso. Os colegas
davam palpite, tentavam entender, mas nada adiantava.
Até que, na vigésima consulta do caboclo, o dito cujo decidiu
contar uma novidade.
Caboclo – Dotô, tem uma coisa que preciso falá pro
sinhô...
Doutor – Pois diga, homem.
Caboclo – É que, além desse meu pobrema, tem outra
cousa tamém.
Doutor – Diga logo o que é, homem.
Caboclo – É que eu bebo cachaça todos os dias.
Doutor – Você bebe cachaça... Todos os dias... Quanta
cachaça, meu filho?
Caboclo – Ah, dotô... Eu tomo umas 10 doses de manhã,
umas 10 depois do armoço e umas 10 já de noite, que é
pra descançá.

O médico quase solta fogo pelas ventas de tão bravo,
descobrindo a razão de remédio algum fazer efeito.
Doutor – E por que é que só agora o senhor confessa que
bebe tudo isso, filho de Deus?!
Caboclo – Ah, dotô, é pruquê antes nóis num tinha essa
intimidade...

Rolando Boldrin, em Almanaque Brasil de Cultura Popular, n.º 141,
janeiro de 2011, página 34.

06.06.06.06.06. Com relação à tipologia textual, é válido dizer
que o texto em questão é predominantemente
a) dissertativo, pois há a exposição de uma tese central

– o caipira matreiro que enganava o médico –, sus-
tentada por argumentos que se organizam numa pro-
gressão lógica.

b) descritivo, na medida em que procura descrever o
quadro de doença de um caboclo, bem como o trata-
mento recebido.

c) narrativo, pois acabamos conhecendo a história cô-
mica envolvendo o médico e o caboclo.

d) informativo, pois procura fornecer ao leitor informações
precisas sobre a data, o local e as circunstâncias
em que se deu a história narrada.

e) literário, uma vez que apresenta uma linguagem
altamente elaborada, com intenção claramente
artística.
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10.10.10.10.10. Observe com atenção a imagem a seguir:

Qual é o problema central que o outdoor apresenta,
em termos de linguagem?
a) A sujeira da placa e a árvore à sua frente, o que pre-

judica a leitura plena do anúncio.
b) A ausência do hífen ligando as palavras “terça” e “feira”.
c) A grafia incorreta de algumas palavras.
d) A presença de artigo entre as palavras “todos” e “dias”.
e) A incoerência entre o que se diz nas letras maiores e

o que aparece na faixa, pois, se está aberto todos os
dias, não poderia haver um descanso semanal.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

11.11.11.11.11. Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em
um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro
em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o
terreno horizontal e o ângulo formado entre a escada
e o plano do solo 30o, pode-se afirmar que o compri-
mento da escada é:
a) 4 metros;
b) 2 metros;
c) 1 metro;
d) 8 metros;
e) 32 metros.

12.12.12.12.12. Com as letras da palavra “ANO”, podemos
montar algumas outras permutações, tais como
“NOA”, “NAO” ou ainda “AON”, por exemplo. Essas
permutações, chamamos de anagramas. O número
de anagramas da palavra “ANO”, começando com a
letra “N” é:
a) 1
b) 3
c) 2
d) 4
e) 13

13.13.13.13.13. Um boleto de cobrança foi pago em atraso
no valor de R$ 56,00. Sabe-se que a multa por atraso
era de 12%. Então, pode-se afirmar que o valor original
do boleto era de:
a) R$ 46,00
b) R$ 52,31
c) R$ 50,00
d) R$ 55,00
e) R$ 20,00
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INFORMÁTICA

14.14.14.14.14. Assinale a alternativa cujas teclas ou combi-
nações de teclas do Windows completam respectiva
e corretamente o texto a seguir:

Após selecionar um arquivo, para alterar seu nome
usa-se _____, para excluí-lo diretamente sem enviá-lo para
a lixeira usa-se _____, para copiá-lo de uma pasta para
outra é usada a sequência _____ e _____, e para movê-lo
de uma pasta para outra é usada a sequência _____ e
_____.
a) F3 | Delete | Ctrl + X | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + V.
b) F2 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
c) F2 | Delete | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + X | Ctrl + V.
d) F3 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
e) F2 | Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl + V.

15.15.15.15.15. Em relação à Internet, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) O endereço IP (Internet Protocol) é utilizado para identi-

ficar computadores na Internet, sendo que o padrão
IPv4 usa o sistema decimal para essa identificação.

b) Com o intuito de facilitar a navegação é utilizado en-
dereços compostos de letras e números e a estes
endereços é denominado domínio.

c) Um site é composto por uma ou mais páginas, e cada
endereço de uma página é denominado URL (Uniform
Resource Locator).

d) Para a visualização de uma página na Internet é uti-
lizado um programa denominado navegador web, e o
navegador padrão do Windows é o Internet Explorer.

e) O protocolo usado durante a navegação pela Internet
para visualizar as páginas através do navegador web
é o FTP (File Transfer Protocol).
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16.16.16.16.16. A respeito da Vigilância Sanitária, analise as
afirmativas abaixo:
I. As práticas da Vigilância Sanitária, além do conhe-

cimento técnico-científico, devem pautar-se pelo con-
junto de leis fixadas no ordenamento jurídico.

II. A vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde.

III. A atividade de vigilância sanitária faz parte das com-
petências do SUS e tem caráter prioritário, por sua
natureza essencialmente preventiva.

IV. A vigilância sanitária pode ser concebida como um
espaço de exercício da cidadania e do controle social,
por sua capacidade transformadora da qualidade dos
produtos, dos processos e das relações sociais.

V. Uma plena estruturação da vigilância sanitária é
requisito fundamental para a implantação do SUS
devido ao seu poder normativo e fiscalizatório dos
serviços contratados e da qualidade dos insumos
terapêuticos consumidos pelos serviços.

São verdadeiras as afirmativas:
a) Apenas I, III e V
b) Apenas II, IV e V
c) Apenas I, II e III
d) Apenas I, II, III e IV
e) I, II, III, IV e V

17.17.17.17.17. Segundo a Lei n.º 8080/1990, é INCORRETO
afirmar:
a) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema

Único de Saúde a execução de ações de vigilância
sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do
trabalhador e de assistência terapêutica integral, in-
clusive farmacêutica.

b) A universalidade de acesso aos serviços de saúde é
entendida como um conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, indivi-
duais e coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema.

c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou me-
diante participação complementar da iniciativa privada,
serão organizados de forma regionalizada e hierar-
quizada em níveis de complexidade crescente.

d) Os municípios poderão constituir consórcios para de-
senvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.

e) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa
privada.

18.18.18.18.18. A respeito dos Conselhos de Saúde, analise
as afirmativas:

Os Conselhos de Saúde foram criados para que a
população possa exercer o controle social sobre a
gestão da saúde.
As mais diversas lideranças comunitárias são repre-
sentadas nos conselhos de saúde.
A lei n.º 8.142/1990 instituiu a formação dos Conse-
lhos de Saúde.
Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamen-
te por representantes dos usuários do Sistema Único
de Saúde a fim de avaliar a assistência à saúde forne-
cida à população.
O controle social é a participação da sociedade no
acompanhamento e verificação das ações da gestão
pública na execução das políticas públicas, avaliando
os objetivos, processos e resultados.

Quantas afirmativas estão corretas?
a) Uma;
b) Duas;
c) Três;
d) Quatro;
e) Cinco.

19.19.19.19.19. São características do processo de trabalho
das equipes de Atenção Básica, EXCETO:
a) Definição do território de atuação das Unidades

Básicas de Saúde;
b) Encaminhamento imediato às referências para o

atendimento às urgências médicas e odontológicas;
c) Programação e implementação das atividades, com

a priorização de solução dos problemas de saúde
mais frequentes, considerando a responsabilidade da
assistência resolutiva à demanda espontânea;

d) Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os
grupos de risco e fatores de risco comportamentais,
alimentares ou ambientais, com a finalidade de pre-
venir o aparecimento ou a manutenção de doenças e
danos evitáveis;

e) Assistência básica integral e contínua, organizada à
população adscrita, com garantia de acesso ao apoio
diagnóstico e laboratorial.
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22.22.22.22.22. Sobre a gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS), assinale a afirmativa INCORRETA:
a) As Normas Operacionais definem critérios para que

Estados e Municípios voluntariamente se habilitem a
receber repasses de recursos do Fundo Nacional de
Saúde para seus respectivos fundos de saúde.

b) Todas as decisões sobre medidas para a implantação
do SUS são sistematicamente negociadas na Comis-
são Intergestores Tripartite e na Comissão Interges-
tores Bipartite após amplo processo de discussão.

c) A implantação do SUS é facultativa e as respectivas
responsabilidades de seus gestores – federal, esta-
duais e municipais – podem ser delegadas.

d) O financiamento do SUS é uma responsabilidade
comum dos três níveis de governo.

e) O valor do Piso de Atenção Básica variável depende
da adesão do município a programas prioritários defi-
nidos pelo Ministério da Saúde, tais como os Progra-
mas de Agentes Comunitários de Saúde, de Saúde
da Família e de ações estratégicas, tais como as
Ações Básicas de Vigilância Sanitária.

23.23.23.23.23. A respeito dos indicadores de saúde, assinale
a afirmativa INCORRETA:
a) A incidência de uma doença, em um determinado local

e período, é o número de casos novos da doença que
iniciaram no mesmo local e período.

b) O coeficiente de prevalência é mais utilizado para
doenças crônicas de longa duração.

c) Os indicadores são medidas-síntese que contêm
informação relevante sobre determinados atributos e
dimensões do estado de saúde, mas não indicam o
desempenho do sistema de saúde.

d) A seleção do conjunto básico de indicadores pode
variar em função da disponibilidade de sistemas de
informação, fontes de dados, recursos, prioridades e
necessidades específicas em cada região ou país.

e) Se forem gerados de forma regular e manejados em
um sistema dinâmico, os indicadores de saúde cons-
tituem ferramenta essencial para a gestão e avaliação
da situação de saúde de uma população.

20.20.20.20.20. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental,
têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica
Brasileira. É função dos CAPS:
I. Prestar atendimento clínico em regime de atenção

diária, evitando assim as internações em hospitais
psiquiátricos.

II. Promover a inserção social das pessoas com trans-
tornos mentais através de internações programadas.

III. Regular a porta de entrada da rede de assistência
em saúde mental na sua área de atuação.

IV. Dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica.
V. Organizar a rede de atenção às pessoas com trans-

tornos mentais nos municípios.
São verdadeiras as opções:
a) Apenas I, II, III e IV
b) Apenas II, III e IV
c) Apenas I, II e V
d) Apenas I, III, IV e V
e) I, II, III, IV e V

21.21.21.21.21. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador
visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho, por meio de ações de promoção, reabili-
tação e vigilância na área de saúde. Sobre a Saúde
do trabalhador, analise as afirmativas, considerando
(V) para verdadeira e (F) para falsa.
( ) A escassez e inconsistência das informações sobre

a real situação de saúde dos trabalhadores dificultam
a definição de prioridades para as políticas públicas,
o planejamento e implementação das ações de saúde
do trabalhador, além de privar a sociedade de instru-
mentos importantes para a melhoria das condições
de vida e trabalho.

( ) Entre as doenças relacionadas ao trabalho mais fre-
quentes estão os Distúrbios Osteomusculares Rela-
cionados ao Trabalho (DORT).

( ) Entre os problemas de saúde relacionados ao trabalho,
deve ser ressaltado o aumento das agressões e epi-
sódios de violência contra o trabalhador no seu local
de trabalho e a violência decorrente de relações de
trabalho deterioradas, como no trabalho escravo e no
trabalho infantil.

( ) As ações de segurança e saúde do trabalhador exi-
gem uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e
intersetorial capaz de contemplar a complexidade das
relações produção-consumo-ambiente e saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V – V – V – V
b) V – F – F – V
c) F – V – F – F
d) V – F – V – V
e) F – F – V – V
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24.24.24.24.24. A respeito do registro de nascimento, analise
as afirmativas:
I. O registro de nascimento, nos estudos de população,

é utilizado para determinar o crescimento vegetativo,
traduzido pelo excesso de nascimentos sobre os
óbitos.

II. O número de nascidos vivos em um determinado
período é fundamental para o planejamento da
assistência à saúde materno-infantil, pois serve para
o cálculo de vários coeficientes, entre os quais o de
mortalidade infantil, um dos mais sensíveis índices
das condições de saúde de um povo.

III. Todo nascimento deve, por exigência legal, ser
registrado, seja ou não um nascimento vivo.

IV. O registro de nascimento é o documento principal
para a identidade do indivíduo, para a prova de grau
de parentesco, da idade e de nacionalidade.

São verdadeiras as afirmativas:
a) Apenas I, II e IV
b) Apenas II e III
c) Apenas I, II e IV
d) Apenas I, III e IV
e) I, II, III e V

25.25.25.25.25. A Organização Mundial de Saúde declarou
ser a tuberculose uma emergência mundial, por estar
fora de controle em muitas partes do mundo. A deses-
truturação familiar, as carências pessoais, as droga-
dições (particularmente o alcoolismo), a falta de assis-
tência social e a miséria concorrem para a baixa ade-
são ao tratamento. Os profissionais de saúde têm um
papel diferenciado na assistência ao paciente, aju-
dando-o a concluir o tratamento com êxito. A estra-
tégia DOTs (Tratamento Diretamente Observado) para
o controle eficaz da tuberculose fundamenta-se nos
seguintes componentes:
1. Compromisso político com fortalecimento de recursos

humanos e garantia de recursos financeiros, elabo-
ração de planos de ação (com definição de atividades,
metas, prazos e responsabilidades) e mobilização
social.

2. Diagnóstico de casos por meio de exames bacterio-
lógicos de qualidade.

3. Tratamento padronizado com a supervisão à distância
da ingestão das doses dos medicamentos.

4. Fornecimento e gestão eficaz de medicamentos.
5. Sistema de monitoramento e avaliação ágil que

possibilite o monitoramento dos casos desde a noti-
ficação até o encerramento do caso.

Em relação ao DOTs, estão corretos os itens:
a) Apenas 1, 2, 4 e 5
b) Apenas 2, 4 e 5
c) Apenas 1, 2, 3 e 4
d) Apenas 1, 3, 4 e 5
e) 1, 2, 3, 4 e 5
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222226.6.6.6.6. Sobre a condução de estímulos nervosos e o
mecanismo de ação dos anestésicos locais, leia as
afirmações abaixo:
I. Durante a propagação do estímulo nervoso ocorre

entrada de grande quantidade de íons sódio para o
meio intracelular.

II. As fibras mielinizadas conduzem o estímulo de forma
mais lenta que as não mielinizadas.

III. Os anestésicos locais bloqueiam os canais de cálcio,
impedindo a condução do estímulo doloroso.

IV. As moléculas do anestésico local se ligam de ma-
neira irreversível às proteínas da membrana celular
dos axônios.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmações I e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
e) Apenas a afirmação I está correta.

27.27.27.27.27. A prevalência da cárie dentária nos primeiros
anos de vida é um assunto amplamente estudado que
se relaciona a variáveis de âmbito social, cultural e
econômico. O tipo de lesão cariosa que mais chama
a atenção na primeira infância é a cárie de mama-
deira que apresenta as seguintes características, EX-
CETO:
a) Apresenta evolução rápida.
b) Pode ser observada antes do primeiro ano de vida.
c) Muitos dentes são envolvidos, geralmente mais de

três incisivos.
d) Afeta basicamente e primeiramente os molares infe-

riores em suas superfícies vestibulares.
e) As lesões mais graves estão relacionadas com con-

sumo abusivo de carboidratos, da amamentação no-
turna e falta de higiene.

28.28.28.28.28. Em relação ao odontoma, assinale a alterna-
tiva correta:
a) É classificado como um tumor odontogênico de ori-

gem mesenquimal.
b) É classificado como um tumor odontogênico de ori-

gem epitelial.
c) É classificado como um tumor odontogênico de ori-

gem mista.
d) É classificado como um tumor não odontogênico.
e) É um dos tumores benignos mais raros da região

maxilofacial.

29.29.29.29.29. Assinale a alternativa cuja expressão com-
pleta corretamente o texto a seguir:

Uma das manobras utilizadas para o controle de in-
fecção no ambiente odontológico é a realização de bo-
chechos com digluconato de clorexidine 0,12% previamente
à manipulação cirúrgica da cavidade bucal. Um dos obje-
tivos é diminuir a quantidade de micro-organismos para
prevenir infecções pós-operatórias. Dentro dos conceitos
de biossegurança, a realização do bochecho é classificada
como __________________________________________.
a) desinfecção
b) antissepsia
c) esterilização
d) embrocação
e) fixação

30.30.30.30.30. Sobre a gengivite ulcerativa necrosante agu-
da (GUNA), leia atentamente as afirmações abaixo e,
em seguida, assinale a alternativa correta.

As lesões apresentam sintomatologia dolorosa impor-
tante.
Ocorre destruição em forma de “cratera” nas papilas.
Não se observa sangramento espontâneo.
Odor fétido é uma das características marcantes.
É comum o paciente apresentar diminuição do fluxo
salivar, quando se encontra na fase aguda.

Quantas afirmativas estão corretas?
a) Uma;
b) Duas;
c) Três;
d) Quatro;
e) Cinco.

31.31.31.31.31. Assinale a alternativa que completa correta-
mente o texto a seguir:

Um paciente de 45 anos procurou a Unidade Básica
de Saúde em busca de tratamento odontológico.  Durante
a anamnese o mesmo relatou ter sido submetido a cirurgia
cardíaca há 2 anos, ocasião em que uma das válvulas foi
substituída por um dispositivo protético. Durante a etapa
de adequação do meio bucal, será realizada raspagem
periodontal. Sabendo-se do risco de desenvolvimento de
endocardite bacteriana apresentado pelo paciente, o pro-
fissional deve considerar a realização de profilaxia anti-
biótica previamente ao procedimento com a seguinte medi-
cação: __________________________________________.
a) 2g de amoxicilina por via oral 1 hora antes do proce-

dimento.
b) 2g de clindamicina por via oral 1 hora antes do proce-

dimento.
c) 20mg de cetorolaco por via oral 1 hora antes do proce-

dimento.
d) 1g de amoxicilina por via oral 1 hora antes do proce-

dimento.
e) 500mg de cefalexina por via oral 1 hora antes do proce-

dimento.
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3535353535..... Uma das características a se considerar quan-
do da escolha de um material restaurador é que o seu
coeficiente de expansão térmica linear seja semelhante
ao do esmalte dentário, uma vez que ocorrem grandes
variações de temperatura durante a alimentação.
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que con-
tenha o material cujo coeficiente de expansão térmica
linear seja mais próximo ao do esmalte.
a) Amálgama de prata;
b) Resina composta condensável;
c) Resina composta convencional;
d) Cimento de ionômero de vidro restaurador;
e) Cimento de ionômero de vidro modificado por resina.

36.36.36.36.36. Assinale a alternativa que melhor representa
a sequência de erupção da dentição decídua:
a) Incisivo central superior, incisivo lateral superior, in-

cisivo central inferior,  incisivo lateral inferior, primeiro
molar superior, primeiro molar inferior, canino superior,
canino inferior, segundo molar inferior e segundo molar
superior;

b) Incisivo central inferior, incisivo central superior, incisivo
lateral superior, incisivo lateral inferior, primeiro molar
superior, primeiro molar inferior, canino superior, canino
inferior, segundo molar inferior e segundo molar su-
perior;

c) Incisivo central superior, incisivo central inferior, incisivo
lateral superior, incisivo lateral inferior, primeiro molar
superior, primeiro molar inferior, canino superior, canino
inferior, segundo molar inferior e segundo molar
superior;

d) Incisivo central inferior, incisivo lateral superior, incisivo
central superior,  incisivo lateral inferior, primeiro molar
superior, primeiro molar inferior, canino superior, canino
inferior, segundo molar inferior e segundo molar su-
perior;

e) Incisivo central superior, incisivo central inferior, incisivo
lateral superior, incisivo lateral inferior, primeiro molar
superior, primeiro molar inferior, canino superior, canino
inferior, segundo molar superior e segundo molar in-
ferior.

37.37.37.37.37. Assinale a alternativa que completa correta-
mente a frase a seguir:
A Educação em Saúde Bucal é uma forma de __________.
a) estimular o indivíduo a mudanças favoráveis que rever-

tam em benefícios a sua saúde.
b) levar informações exatas ao paciente.
c) criar comportamentos ideais, pois de posse das informa-

ções necessárias, o indivíduo adquire hábitos deletérios.
d) trabalhar com orientações selecionadas para que o

paciente saiba das indicações do tratamento odon-
tológico.

e) padronizar condutas de escovação dentária.

32.32.32.32.32. Assinale a alternativa que completa correta-
mente o texto a seguir:

Durante um procedimento odontológico rotineiro (en-
dodontia elemento 45), o paciente relatou sensação de
mal-estar, palidez cutânea, sudorese, vertigem e náuseas.
Ao se aferir os sinais vitais, observou-se: pressão arterial
de 100x60 mmHg, pulso de 72bpm e frequência respiratória
de 24 inspirações por minuto. Cerca de 15 minutos antes
foram administrados 2 tubetes mepivacaína 2% com va-
soconstritor (adrenalina 1:200.000) de forma usual. O
quadro clínico apresentado é compatível com __________.
a) síncope vasovagal
b) crise convulsiva
c) reação de hipersensibilidade ao anestésico local ou

vasoconstritor
d) lipotímia
e) crise de asma

33.33.33.33.33. Alguns fatores podem afetar a qualidade de
uma restauração de amálgama. Leia as afirmações
abaixo:
I. O tipo de liga pode afetar as características biome-

cânicas do material.
II. O estanho aumenta a resistência à corrosão.
III. As paredes do preparo cavitário devem ser conver-

gentes no sentido apical.
IV. O uso do verniz no preparo cavitário altera as proprie-

dades físicas do amálgama.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmações I e II estão corretas.
b) Somente a afirmação I está correta.
c) As afirmações I, II, III e IV estão incorretas.
d) Somente as afirmações I e III estão corretas.
e) Somente a afirmação III está correta.

34.34.34.34.34. Assinale a alternativa que completa correta-
mente a frase a seguir:

Um paciente que seja portador de um abscesso den-
toalveolar agudo na fase inicial, apresenta os seguintes
sintomas: _______________________________________.
a) febre, edema facial e dor à palpação da região do

periápice do dente envolvido.
b) dor espontânea localizada de baixa intensidade e

edema com ponto de flutuação intraoral.
c) dor espontânea difusa de baixa intensidade; dor à

palpação da região periapical e à percussão do dente
envolvido; ausência de edema facial.

d) dor espontânea localizada de alta intensidade; dor à
percussão do dente envolvido; ausência de edema
facial.

e) dor espontânea localizada de alta intensidade; febre;
drenagem de secreção pelo sulco gengival; ausência
de edema facial.
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38.38.38.38.38. O cimento de fosfato de zinco é muito utiliza-
do na prática odontológica. Acerca deste material,
leia as afirmações abaixo e em seguida assinale a
alternativa correta:
I. São sedativos para a polpa, sendo especialmente úteis

para cimentação de dentes preparados com túbulos
dentinários expostos.

II. Uma forma de aumentar o tempo de trabalho desse
cimento é realizar o esfriamento da placa de vidro
antes da manipulação.

III. Este cimento é também utilizado no capeamento
pulpar direto e indireto e como barreira protetora abaixo
de restauração de resina acrílica e composta.

IV. O cimento possui um pH baixo logo que manipulado
e atinge a neutralidade somente após 48 horas, fazen-
do com que necessite de proteção pulpar.

V. Utilizado principalmente em cimentações finais onde
é necessária alta resistência.

a) Somente as afirmações I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmações III, IV e V estão corretas.
c) Somente as afirmações II, IV e V estão corretas.
d) Somente as afirmações I, III e V estão corretas.
e) As afirmações I, II, III, IV e V estão corretas.

39.39.39.39.39. O Programa de Saúde da Família é uma estra-
tégia que prioriza as ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde dos indivíduos e da família,
do recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de
forma integral e contínua. São características deste
programa, EXCETO:
a) Trabalhar com microáreas de abrangência definidas

por meio de cadastramento e do acompanhamento
de um número determinado de famílias para cada
equipe.

b) As Unidades Básicas de Saúde estão inseridas no
primeiro nível do Sistema Municipal de Saúde (atenção
básica).

c) Substituição das práticas convencionais de assistên-
cia por um processo de trabalho baseado no conceito
de promoção de saúde.

d) Garantir a equidade no acesso à atenção em saúde,
de forma a satisfazer as necessidades de todos os
cidadãos do município, avançando na superação das
desigualdades.

e) Fazer mutirões cuja principal característica é intervir
de forma curativa. Isto assegura que uma ampla par-
cela da população tenha acesso ao tratamento,
diminuindo os índices de doença a longo prazo.

40.40.40.40.40. Assinale a alternativa que completa a frase
abaixo:

Considerando-se que a dose máxima do anestésico
local lidocaína 2% associado a adrenalina na concentração
de 1:100.000 é de 4,4mg/kg de peso corporal, o número
máximo de tubetes que pode ser injetado em um paciente
de 41kg é de _____________________.
a) 3 tubetes
b) 4 tubetes
c) 5 tubetes
d) 6 tubetes
e) 7 tubetes
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